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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1- (1) Bu Teknik İzahnamenin amacı; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman
Kanununa göre orman kadastrosuna ve aynı kanunun değişik 2 nci ve 9 uncu maddelerinin
uygulanmasına ait teknik iş ve işlemlerin Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliğine ve kadastro teknik standartlarına uygun olarak yapılması, ormanların ve orman
sınırları dışına çıkartılan alanların tapu siciline tescillerinin sağlanması ve orman kadastro bilgi
sisteminin altlığının oluşturulmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Teknik izahname; Orman kadastrosu, 6831 sayılı Kanununun değişik 2
nci ve 9 uncu madde uygulamalarındaki aplikasyon, sınırlama, ölçüm, haritalama ve orman
kadastro bilgi sistemine aktarma işlerinde kullanılacak yöntem ve esaslar ile ilgili iş ve işlemleri
kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Teknik İzahname, 6831 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında
hazırlanan, “Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği” nin Geçici 2 nci maddesi
gereğince düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu İzahnamede geçen;
a) 2 nci madde uygulaması: 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanun ile değişik 2 nci
maddesi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılma işlerini,
b) 2/B Uygulaması: 6831 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesini yeniden düzenleyen
2896 ve 3302 sayılı Kanunlar ile değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi
kapsamında orman sınırları dışına çıkarılma işlerini,
c) 2/A Uygulaması: 6831 sayılı Kanunun değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendi kapsamında orman sınırları dışına çıkarılma işlerini,
ç) 25K: 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritayı (Memleket Haritası)
d) Aplikasyon: Bir teknik ya da hukuki harita veya belgenin teknik eleman ya da
elemanlarca zemine uygulanmasını,
e) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
f) BÖHHBÜY: 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğini,
g) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,
ğ) ED50: 1950 Avrupa Datumunu
h) En son ilan edilen çalışma: Askı ilanına konu olan ve hukuki sonuçları olan en son
çalışmayı,
ı) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
i) GNSS: Uydularla Küresel Konum Belirleme Sistemini,
j) GPS: Küresel konum belirleme sistemini,
k) GRS80: 1980 Jeodezik Referans Sistemi Elipsoidini,
l) HGK: Harita Genel Komutanlığını,
m) IGS: Uluslararası GNSS Servisini,
n) ITRF: Uluslararası Yersel Referans Ağı Datumunu
o) ITRF96: 1996 yılında güncellenmiş ITRF Datumunu,
ö) İş emri: İş programında bulunan ve çalışma yapılacak olan birimdeki çalışmanın
detaylarının açıklandığı Genel Müdürlük emrini,
p) İşletme Müdürlüğü: Orman İşletme Müdürlüğünü,
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r) İşletme Şefliği: Orman İşletme Şefliğini,
s) Kadastro: TKGM tarafından yapılan kadastro çalışmalarını,
ş) Kadastro Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İl Müdürlüğünü,
t) Kadastro ekibi: Kadastro Müdürlüğünün Arazi Ekibini,
u) KADBİS: Orman Kadastro Bilgi Sistemini,
ü) Komisyon: Orman Kadastro Komisyonunu,
v) Komisyon Başkanı: Orman Kadastro Komisyonuna başkanlık eden orman kadastro
başmühendisini,
y) Kontrol Mühendisi: Kadastro Müdürlüğünce görevlendirilen kontrol mühendisini,
z) Kontrol noktası: Arazide tesis edilen koordinatları ve/veya yüksekliği jeodezik
yöntemlerle belirlenen noktaların genel adını,
aa) Merkez Koordinatörü: Orman kadastrosu ile ilgili çalışmaları kontrol, denetim ve
koordine etmek üzere Genel Müdürlükçe görevlendirilen orman mühendisini,
bb) Orman tahdidi: 8/2/1937 tarihli ve 3116 sayılı Orman Kanunu kapsamında yapılan
sınırlandırma çalışmalarını,
cc) Orman kadastrosu: 6831 sayılı Orman Kanunu ile 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı
Kadastro Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan çalışmaları,
çç) Orman Kadastro Başmühendisliği: Orman Kadastro Komisyon Başkanlıklarını,
dd) Orman Kadastro Ekibi: 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci madde
uygulamalarında Komisyonun alt birimini,
ee) RINEX: Alıcıdan Bağımsız Veri Değişim Formatını
ff) RTK: Gerçek Zamanlı Kinematik Ölçü yöntemini,
gg) Sınır Belirleme: 22/5/2005 tarihinden önce yürürlükte olan 3402 sayılı Kadastro
Kanunu uygulamalarına esas olmak üzere 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre Komisyonlarca
yapılan çalışmaları,
ğğ) STH: Standart Topoğrafik Haritayı
hh) STKH: Standart Topoğrafik Kadastral Haritayı
ıı) Şube Müdürlüğü: Bölge Müdürlüğünün Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğünü,
ii) Tapu Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İl ve İlçe Müdürlüğünü,
jj) TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,
kk) Teknik eleman: Orman kadastro başmühendisliklerinde ve Şube Müdürlüklerinde
görevli mühendis, tekniker ve teknisyenleri,
ll) Teknik Heyet: Bölge Müdürlüğünce görevlendirilen Şube Müdürü veya orman kadastro
başmühendisi başkanlığında içerisinde harita mühendisinin, harita mühendisinin olmadığı yerde
harita teknikeri ile ilgili İşletme Müdür yardımcısı, ilgili İşletme Şefi ve varsa kadastro mülkiyet
şefinden müteşekkil heyeti,
mm) Teknik İzahname: Genel Müdürlükçe yürürlüğe konan Orman Kadastrosu Teknik
İzahnamesini,
nn) Teknik Koordinatör: Orman kadastrosunun teknik konuları ile ilgili olarak Genel
Müdürlük Merkezinde görevlendirilen harita mühendisini,
oo) TİP Ofisi: Genel Müdürlüğün 13/08/2012 tarih ve B.23.1.OGM.0.07.02-020/39 sayılı
oluru ile oluşturulan Teknik İşler ve Planlama Ofisini,
öö) TG: Türkiye Geoidini,
pp) TM: Transversal Mercotor projeksiyon sistemini (3o’lik)
rr) TUSAGA-Aktif (CORS-TR): Gerçek Zamanlı Düzeltme Verilerini Yayınlayan Türkiye
Ulusal Sabit GNSS Ağını,
ss) TUTGA: Türkiye Ulusal Temel GPS Ağını,
şş) UTM: Universal Transversal Mercator projeksiyon sistemini (6o’lik),
tt) UVDF: Ulusal Veri Değişim Formatını
uu) Yönetmelik: 20/11/2012 tarihinde yürürlüğe giren Orman Kadastrosu ve 2/B
Uygulama Yönetmeliğini,
ifade eder.
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Yetki ve Sorumluluk
Madde 5- (1) Bu teknik izahname kapsamında yapılan teknik iş ve işlemlerle ilgili görev,
yetki ve sorumluluk Yönetmeliğin 41 inci maddesinde açıklandığı şekliyledir.
(2) Kontrole tabi tüm teknik belgeler kontrol mühendisince onaylanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Planlama ve Çalışma Alanının Belirlenmesi
Planlama
Madde 6- (1) Komisyonun yıllık iş programında bulunan belde, mahalle ve köylerde
yapılacak çalışma planı; Şube Müdürü, Komisyon Başkanı, Kontrol Mühendisi ve TİP Ofis
sorumlusu tarafından müşterek hazırlanır.
(2) Bu planlama sonucunda çalışmalarda uygulanacak teknik yöntem belirlenerek ihtiyaç
duyulacak ekip ve donanım Bölge Müdürlüğünce temin edilir.
Çalışma Alanının Belirlenmesi
Madde 7- (1) İş programında bulunan belde, mahalle ve köylerin komşularında orman
kadastro çalışması yapılıp yapılmadığı araştırılarak, çalışma yapılmış olan belde, mahalle ve
köylerle kenarlaşma sağlanması için bu belde, mahalle ve köylerin haritaları temin edilir.
(2) Yönetmeliğin 13 üncü maddesi 1 inci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeler mülki
amirliklerinden, yıllık iş programında yer alan belde, mahalle ve köyler ile bunlara komşu
birimlerin daha önce tapulaması (kadastrosu) yapılmış ise, bu birimlere ait yönetmeliğin 13 üncü
maddesi 2 nci fıkrasında belirtilen bilgi, belge ve kadastral haritalar mahalli kadastro
müdürlüğünden, orman işletme müdürlüklerinden de yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen
bilgi ve belgeler temin edilir.
(3) Çalışma alanına komşu belde, mahalle ve köylerde evvelce orman kadastrosu yapılmış
ise, bu çalışmalar sırasında belirlenmiş çalışma alanı sınırları zemine uygulanarak aynen alınır.
(4) 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında çalışma yapılmış olan yerlerde çalışma alanı
sınırı olarak kadastro müdürlüğünce tespit edilen çalışma alanı sınırı aynen alınır. Bu çalışma
alanında komşu belde, mahalle ve köylerde 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2
nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında çalışma yapılmış alanlar da hiçbir karar
alınmadan aynen haritasına aktarılır.
(5) İlk kez orman kadastrosu yapılacak alanlarda; çalışma alanı sınırı Komisyonca,
belde/mahalle/köy sınırları dikkate alınarak belirlenir.
(6) Belde, mahalle ve köylerin çalışma alanları arasındaki sınırlar, aralarında boşluk ve
bindirme olmayacak şekilde kenarlaşma sağlanarak tespit edilir.
(7) Çalışma yapılacak belde, mahalle veya köylerin çalışma alanı sınırları, yönetmeliğin 30
uncu maddesine göre belirlenerek sınır tespit tutanağı düzenlenir.
(8) Çalışma alanı sınırları koordinatlandırılmak suretiyle uygun ölçekte pafta altlıklarına
çizilir.
(9) Komşu çalışma alanlarının her ikisinde de orman kadastrosuna tabii tutulmamış
boşluklarda; bu alanlar çalışma alanı içine alınarak orman kadastro işlemleri ikmal edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yer Kontrol Noktaları
Genel Esaslar
Madde 8- (1) Yer kontrol noktaları ve bu noktalara ait yer seçimi ve kanavaları, bu
noktalara ait röper krokisi düzenleme, tesis, ölçü, hesaplama işlemleriyle orman sınır noktası ve
diğer detay noktalarının ölçü ve hesap işlemleri, numaralama, veri yapısı ve standardı ile çizim
işleri ve kontrol işlemlerinde BÖHHBÜY hükümleri ile bu teknik izahnamede belirtilen
kurallara uyulur.
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Yer Kontrol Noktası Araştırılması, Kullanılması, Yeni Tesis Edilmesi
Madde 9- (1) Yer kontrol noktaları (nirengi ve poligon noktaları) işleri BÖHHBÜY’nin
10-28 inci maddeleri kapsamında yapılır. (Örnek: 1 ve 2)
(2) Planlaması yapılan belde, mahalle ve köy çalışma alanı veya blok sahalarda, yer
kontrol noktalarına ilişkin harita ve kadastro iş ve işlemlerini yapan ya da yaptıran kamu kurum
ve kuruluşları ile özel şirketlerin üretmiş olduğu bilgi ve belgeler temin edilir.
(3) Bu teknik izahname kapsamında yapılacak işlerde temin edilen yer kontrol noktalarının
nitelik ve nicelik olarak yeterli olmadığı veya klasik yöntemle nokta sıklaştırmasının mümkün
olmadığı yerlerde yer kontrol noktaları sıklaştırma işlemi GPS/GNSS ile yapılır.
Yer Kontrol Noktalarında Ölçü İşleri
Madde 10- (1) TUTGA’na dayalı ölçülerde;
a) C1 derece yer kontrol noktaları baz uzunlukları BÖHHBÜY’de 15-20 km. olarak
belirlenmiş, baz uzunluğunun 20 km.yi geçmesi durumunda ilgili idarenin görüşünün alınacağı
belirtilmiştir. C1 derece yer kontrol noktaları oluşturulurken, baz uzunluklarının 20 km.yi
geçmemesine dikkat edilir, istisnai durumlarda ise her bir km. için 5 dakikalık ek ölçü ile en
fazla 25 km.ye kadar artırılır. Ayrıca C1 derece yer kontrol noktaları kendisine komşu olan 25
km. yakınındaki tüm TUTGA ve C1 derece yer kontrol noktalarından (eski ve yeni) üç kenarlı
geometrik şekil oluşturulmak suretiyle ölçülür.
b) Yapılan çalışmalarda; yeni C1 ve C2 derece yer kontrol noktası üretilirken, onaylı eski
C dereceli yer kontrol noktalarının kullanılması durumunda, onaylı C dereceli noktaların referans
epoğundaki koordinatları aynen alınır ve bu noktalara ait güncel yayın epoğunda yeni hız hesabı
yapılır. C dereceli yer kontrol noktalarının hız ötelemeleri de en son güncellenmiş yayın
epoğunda yeniden hesaplanan yıllık hız değişim değerleri ile yapılır.
c) Yapılan çalışmalarda; C2, C3 dereceli yer kontrol noktaları ile poligon noktaları
münferit olarak onaylı iki üst dereceli sabit referans noktasından üretiliyor ise 20 km.lik mesafe
içerisindeki en yakın üst dereceli üçüncü referans noktasına 45 dakikalık ölçü ile üç boyutlu
uyuşum testi yapılır.
ç) Kontrol ölçüleri BÖHHBÜY’de belirtilen esaslara göre yapılır.
d) C3 derece alım için sıklaştırma ağları ve noktaları, poligon noktalarının tesis ve ölçme
işlemlerinde BÖHHBÜY’nin ilgili hükümlerine uyulur.
e) Poligon nokta konumlarının kinematik yöntemle belirlenmesi durumunda,
BÖHHBÜY’nin 26 ncı maddesi (b) bendi hükmü gereğince; farklı zamanlarda yapılan en az iki
GPS/GNSS gözlemlerinin değerleri ve ölçüm zamanı ile ortalama kesin koordinat değerleri
açıkça belirtilir.
f) Yapılan çalışmalarda; Harita Genel Komutanlığı’nın yayınladığı en son güncellenmiş
epok kullanılır. Arşive teslim edilecek sonuç koordinatları referans epoğu olarak ise 2005.00
referans epoğu kullanılır.
(2) TUSAGA-Aktif (CORS-TR) düzeltme verileri ile gerçek zamanlı (RTK) koordinat
belirleme yöntemi ile yapılan ölçülerde;
a) Poligon noktalarının koordinatları; TUSAGA-Aktif noktalarına dayalı olarak, gerekli
düzeltme verilerinin alınması ile RTK yöntemiyle belirlenebilir.
b) TUSAGA-Aktif noktalarına dayalı olarak poligon noktalarının koordinatlarının
belirlenmesi; aşağıdaki koşulları sağlayacak şekilde ve farklı zamanlarda en az iki kez
GPS/GNSS oturumu ile yapılır. İki oturumdan elde edilen izdüşüm koordinatları ve elipsoit
yükseklikleri arasındaki farklar 7 cm.'den fazla olamaz. Bu yöntemle ölçme yapıldığında;
1)Düzeltme Verileri Alınırken Kullanılabilecek Teknik: VRS, FKP ve MAC.
2)Ambiguity Solution (Belirsizlik Çözümü) : Fixed (Sabitlenmiş)
3)Uydu sayısı: En az beş adet,
4)Uydu yükseklik açısı: En az 10o,
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5)Veri toplama aralığı: 1 (Bir) saniye veya daha az,
6)Gözlem süresi: Her noktada en az 5 epok,
7)Oturumlar arası zaman: En az bir saat,
olmalıdır.
c) TUSAGA-Aktif noktalarına dayalı olarak yapılan poligon noktası koordinat belirleme
sonuçlarında; cihazın ölçümlere ilişkin oluşturduğu orijinal veri kayıt dosyası ve Örnek 3’te
örneği verilen çizelgenin kaydı tutularak sayısal ve çıktı ortamında teslim edilir.
ç) GNSS ile detay noktalarının koordinatı belirlenirken, TUSAGA-Aktif Sabit GNSS
istasyonlarından yararlanılabilir. Bu yöntemle ölçme yapıldığında; 1)Düzeltme Verileri
Alınırken Kullanılabilecek Teknik: VRS, FKP ve MAC.
1)Düzeltme Verileri Alınırken Kullanılabilecek Teknik: VRS, FKP ve MAC.
2)Uydu Sayısı: En az beş adet,
3)Veri Toplama Aralığı: 1 (Bir) saniye veya daha az,
4)Uydu Yükseklik Açısı: En az 10o,
5)Kayıt Süresi: En az üç epok
olmalıdır.
d) TUSAGA-Aktif noktalarına dayalı olarak yapılan detay koordinat belirleme
sonuçlarında; cihazın ölçümlere ilişkin oluşturduğu orijinal veri kayıt dosyası ve Ek-2’de örneği
verilen çizelgenin kaydı tutulurak sayısal ortamda teslim edilir.
e) TUSAGA-Aktif istasyonlarından yapılan poligon ve detay noktaları ölçümlerinin
kontrolü; yine aynı yöntemle (TUSAGA-Aktif) yapılabileceği gibi, GNSS ölçüm
yöntemlerinden herhangi biriyle BÖHHBÜY’nde belirtilen kriterlere uyularak yapılabilir.
Kontrol ölçüleri sonucunda ki farklar; BÖHHBÜY’nde belirtilen tecviz değerleri ile
karşılaştırılır.
f) TUSAGA-Aktif noktalarına dayalı olarak RTK yöntemi ile yapılan poligon ve detay
koordinat belirleme sonuçlarında; cihazın ölçümlere ilişkin oluşturduğu orijinal veri kayıt
dosyası ve poligon noktaları için Örnek 3’te, detay noktaları için Örnek 4’te örneği verilen
çizelge istenir. Bilgiler; poligon noktaları için sayısal ortamda ve çıktı olarak, detay noktalarında
ise sadece sayısal ortamda teslim edilir.
(3) TUSAGA-Aktif (CORS-TR) istasyon verilerinin yapılan statik ölçülerde kullanımında;
a) BÖHHBÜY’de belirtilen C dereceli yer kontrol noktalarının üretimine ilişkin esasları
sağlayacak şekilde; arazide planlama yapılarak en az iki adet referans istasyonu ile yeni
üretilecek noktalarda eş zamanlı oturumlar yapılır. (Örnek kanava Örnek 5’te sunulmuştur).
Referans noktalarının hesaplanması için; en az 2 (iki) saatlik oturum yapılmalı ve referans
istasyonlarının koordinatlarının hesaplanmasında hassas efemeris bilgileri (IGS web sitesinden
indirilebilir) ile TUSAGA-Aktif noktalarının statik verileri kullanılmalıdır.
b) TUSAGA-Aktif noktalarına dayalı olarak yapılan statik ölçümler sonucunda,
BÖHHBÜY’de belirtilen belgeler düzenlenerek arşivlenir.
c) TUSAGA-Aktif noktalarına dayalı olarak yapılan statik ve RTK koordinat belirleme
yöntemlerinde; ITRF96 Datumu ve 2005.00 Referans Epoğu kullanılacaktır.
(4) Yer kontrol noktalarının klasik yöntemle ölçülmesi işlemlerinde, açı ölçü, kenar ölçü ve
silsile (seri) özet çizelgeleri düzenlenir. Koordinat özet çizelgeleri bilgisayar ortamından çıktıları
alınır ve imzalanır. Nirengi ve poligon kontrol işlemlerinde BÖHHBÜY’nin ilgili hükümlerine
uyulur.
TUTGA’na Dayalı GPS/GNSS Statik Ölçü Planlaması
Madde 11- (1) GPS/GNSS ile statik ölçü işlerinde önce aşağıda belirtilen hazırlık
çalışmaları yapılır. Bu hazırlık ve ölçü çalışmaları;
a) Çalışma alanının belirlenmesi (belde, mahalle, köyde - blok saha) ve 25K paftalardan
bilgisayar ortamına aktarılması.
b) Çalışma alanındaki ölçülecek noktaların yaklaşık koordinatlarının kanavada
gösterilmesi.
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c) Kadastro veya ilgili kurumlardan proje alanı civarında GPS/GNSS ile yer kontrol
noktası sıklaştırma çalışması olup olmadığının araştırılması varsa bu çalışmaların sonuçlarının
(dosya şeklinde) alınması.
ç) HGK’ca tesis edilen I, II, III ncü derece nirengi noktaları ile TKGM tarafından
sıklaştırılan III ncü derece nirengi noktalarının koordinatları alınarak arazide tesisinin var olup,
olmadığına bakılması ve engel krokisinin düzenlenmesi.
d) Hazırlanan taslak kanavadaki TUTGA noktaları ile (d) fıkrasında belirtilen noktalar
dışında C1, C2, C3 noktalarına esas olmak üzere eski noktaların zemin tesisleri kontrollerinin
yapılması.
e) Zemin tesisi bulunmayan noktaların zemin tesislerinin derecelerine göre BÖHHBÜY
esaslarına göre yapılması.
f) Yeni tesis edilen noktaların yönetmelik kriterlerine göre nokta protokollerinin veya
röperlerinin yapılması.
g) Mevcut kullanılacak noktaların (TUTGA, HGK ve TKGM noktalarının) onaylı
koordinatlarının temin edilmesi.
ğ) Kontrol Mühendisi ile kanava üzerinden değerlendirme yapılarak, işle ilgili mutabakat
sağlanır ve yönetmelik kriterleri doğrultusunda nirengilere verilecek numaralar alınır.
h) Ölçüler günlük olarak, bilgisayara aktarılır ve hafızadan silinir. Ölçüler kontrol edilerek,
baz çözümü sağlamadığı veya eksik ölçü bulunduğu durumda ertesi gün ölçü tekrarı yapılır ve
plan ötelemesi gerçekleştirilir.
ı) Ölçünün tamamlanmasından sonra hesaplama ve raporlama işleri BÖHHBÜY ve TKGM
kontrol kriterlerine göre hazırlanır ve GPS/GNSS hesap dosyası oluşturulur.
Dönüşüm Parametresi ve Hesabı
Madde 12- (1) BÖHHBÜY ITRF96 Datumunda çalışmayı öngördüğünden; ED50
Datumundaki memleket koordinat sistemi ile ilişkilendirmek amacıyla ITRF96-ED50 Datumları
arasında Dönüşüm Parametresi hesaplanır. Dönüşüm parametresi sadece uygulama alanı için
geçerlidir.
(2) Yapılan çalışmalarda; ITRF96-ED50 datumları arasında hesaplanan dönüşüm
parametresindeki uyuşumlu noktalar, çalışma alanını kapsayacaktır. Güzergâh boyunca olan
projelerde sarkmaları önlemek amacıyla; çalışma alanının başında, ortasında ve sonunda
uyuşumlu nokta olmalıdır.
Hesap Dosyası
Madde 13- (1) TUTGA’ya dayalı yapılan statik GPS/GNSS ölçüsü sonucu hazırlanacak
hesap dosyasının içerisinde yer alacak bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Kapak
b) İçindekiler
c) Teknik Rapor
ç) Onaylı Koordinat Listesi
d) Hesaplanan Koordinat Listesi (ITRF Referans ve hızları)
e) Hesaplanan Koordinat Listesi (ITRF Ölçü Epoğu)
f) Hesaplanan Koordinat Listesi (ED-50)
g) ITRF96- ED - 50 Dönüşüm Raporu
ğ) Uyuşum Testi (3D-WGS84-ITRF96 Referans Epoğu)
h) Hız Kestirimi (TUTGA Noktaların ölçü epoğuna ötelenmesi)
ı) Kanava (A4 boyutunda)
i) Loop kapanmaları
j) Serbest Dengeleme (WGS84)
k) Dayalı Dengeleme (ölçü epoğu)
l) CD (zarf içinde) (CD içeriği Örnek:6)
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(2) TUSAGA-Aktife (CORS-TR) dayalı yapılan GPS/GNSS ölçüsü sonucu hazırlanacak
hesap dosyasının içerisinde yer alacak bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) TUSAGA-Aktif Poligon Çizelgesi (Örnek:3)
b) TUSAGA-Aktif Detay Çizelgesi (Örnek:4)
c) TUSAGA-Aktif STATIK KANAVASI (Örnek:5)
ç) Projeye ait Ham Data
(3) Hazırlanan GPS/GNSS hesap dosyası bir spiral cilt olarak kontrol için ilgili kadastro
müdürlüğüne gönderilir.
(4) Kontrol sonrası onaylanmış bulunan GPS/GNSS dosyası 2 kopya cilt yaptırılarak; 1
adedi ilgili Kadastro Müdürlüğüne, 1 adedi ilgili Şube Müdürlüğüne verilmek üzere dağıtılır.
(5) Yer kontrol noktalarının klasik yöntemle ölçüsü yapılması sonucu hazırlanacak olan;
a)Nirengi noktalarına ilişkin hesap dosyasında;
1- Onaylı Koordinat Listesi ve Röper Krokileri
2- Röper krokisi (Örnek:7)
3- Açı-Kenar ölçü ve özet çizelgeleri
4- Dengeleme hesapları
5- Koordinat hesapları
6- Kestirme hesapları
7- Koordinat Özet Çizelgeleri
8- Kanava (Örnek:8)
9- Koordinat Dönüştürme hesapları
b) Poligon noktalarına ilişkin hesap dosyasında;
1- Onaylı Koordinat Listesi ve Röper Krokileri
2- Röper krokisi (Örnek:9)
3- Açı-Kenar ölçü ve özet çizelgeleri (Örnek:10)
4- Koordinat hesapları (Örnek:11)
5- Koordinat Özet Çizelgeleri (Örnek:12)
6- Kanava (Örnek:13)
7- Bağlantı ölçüleri
8- Koordinat Dönüştürme hesapları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınırlama Düzeni, Adlandırma ve Orman Sınır Noktalarının
Tespit, Numaralandırma, Tesis, Ölçü ve Hesap İşleri
Sınırlama Düzeni
Madde 14- (1) Belde, mahalle veya köy çalışma alanı sınırları içinde birden fazla orman
mevcutsa bunların sınırlamasına kuzeybatıda olan ormandan başlanır, diğer ormanlar çalışma
kolaylığı sağlayacak şekilde sıraya konulur.
(2) Belde, mahalle veya köy çalışma alanı sınırına dayalı olan ormanların sınırlamasına
çalışma alanı sınırından başlanır ve saat ibresi yönünde devam edilir. Çalışma alanı sınırına
dayalı olmayan ormanlarda ise sınırlamaya ormanın kuzeybatı köşesinden başlanır ve saat ibresi
yönünde devam edilir.
(3) Sınırlamasına başlanan ormanın dış sınır poligonu kapatılıp bitirilmeden aynı ormanın
iç sınırlarının tespitine geçilmez.
(4) Bir ormanın dış ve iç sınırı bitirilmeden diğer bir ormanın sınırlandırılmasına geçilmez.
(5) Belde, mahalle veya köyün çalışma alanı sınırları içinde bulunan bütün ormanların dış
ve iç sınırlaması veya aplikasyonu tamamlandıktan sonra 2/A veya 2/B Uygulamasına başlanır.
(6) 2/A veya 2/B Uygulaması yapılan yer, dış sınıra ya da orman iç sınırına bitişik olması
durumunda sınırlandırmaya 2/A veya 2/B parseli ile müşterek nokta ya da sınırından başlanarak,
saat ibresi yönünde devam edilir. Dış sınır veya iç sınırdaki noktalar aynen takip edilerek
başlangıç noktasında poligon kapatılır.
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(7) 2/A veya 2/B maddesi ile çıkarılacak parsel dış sınır ya da iç sınıra bitişik olması
halinde tesis edilecek 2/A veya 2/B Madde sınır noktasının bu sınır hattı üzerinde olmasına
bilhassa dikkat edilir.
(8) 2/A veya 2/B Uygulaması yapılan yer, orman içinde müstakil bir parsel ise
sınırlandırmaya parselin kuzeybatı köşesinden başlanır ve saat ibresi yönünde devam edilerek
başlangıç noktasına bağlanıp poligon kapatılır.
(9) Orman dış sınır poligonu, orman sayılmayan iç parsel poligonu, 2/A ve 2/B Uygulama
parseli tespitlerinde sınırlandırma işleri daima saat ibresi yönünde yapılır.
(10) Orman sayılmayan iç parsellerin 2/A veya 2/B Uygulama parsellerinin ayrı ayrı ya da
bir birine bitişik durumda, orman içersinde müstakil tek parsel oluşturması durumunda, bu parsel
poligonu en az dörtkenarlı olacak şekilde tespit edilir.
(11) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesi gereğince orman kadastrosu
yapılmış ormanlardaki 2/A veya 2/B Uygulamalarında, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi
Hayata Müessir Âfetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun
ek 10 uncu maddesi ve 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile
Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında
yapılacak çalışmalarda da aynı esaslar uygulanır.
Adlandırma
Madde 15- (1) Ormanların adlandırılması aşağıdaki açıklandığı şekilde yapılır:
a) Belde, mahalle veya köy sınırları içinde bulunan ormanların adlandırılmasında
Yönetmelik 57 nci maddesi dikkate alınarak ve ormanların herhangi bir şahıs, köy ve
müesseseye izafe edilmemesi ve herkesçe bilinen bir isim verilmesi esastır.
b) Her orman parçasına ormana en yakın ve herkesçe bilinen dağ, dere, tepe, … gibi
mevkii isimleri ile adlandırılır. (Sivritepe Devlet Ormanı, Aynalıdere Devlet Ormanı, … vb)
c) Aynı mevkide birden fazla orman mevcutsa, bu ormanlara mevkii adıyla birlikte Romen
rakamı ile numaralar da verilebilir. (Sivritepe Devlet Ormanı I, Sivritepe Devlet Ormanı II, .....
vb.)
d) 2/B Uygulaması, mahkeme kararı uygulaması gibi işlemler neticesi parçalara ayrılan
ormanlarda; ormanın mevcut adı muhafaza edilmek suretiyle her parçaya bir (1) den başlayarak
müteselsilen numara verilir. (Örnek1: Gürgentepe Devlet Ormanı 3 parçaya ayrıldı ise;
Gürgentepe Devlet Ormanı 1, Gürgentepe Devlet Ormanı 2, Gürgentepe Devlet Ormanı 3
şeklinde, Örnek2: Sivritepe Devlet Ormanı II 3 parçaya ayrıldı ise; Sivritepe Devlet Ormanı II1, Sivritepe Devlet Ormanı II-2, Sivritepe Devlet Ormanı II-3 şeklinde yazılır.)
(2) 2/B Uygulaması yapılacak yerlere parsel numarası verilmesi aşağıdaki açıklandığı
şekilde yapılır:
a) Belde, mahalle veya köy sınırları içindeki ormanlarda 2/B Uygulaması ile orman
sınırları dışına çıkarılan her bir parça Romen rakamıyla numaralandırılır.
1) İlk defa 2/B Uygulaması yapılacak yerlerde Romen rakamı ile bir (I) numaradan
başlamak ve müteselsilen devam etmek üzere parsel numarası verilir. (PI, PII, PIII, PIV,… gibi)
2) Evvelce 2 nci madde uygulaması ve 2/B Uygulaması yapılmış yerlerde; daha önce
verilen son parsel numarasından başlamak ve müteselsilen devam etmek üzere Romen rakamı ile
parsel numarası verilir. (Örneğin; önceki çalışmada PIV de kalınmış ise, PV, PVI, PVII,… gibi)
b) 2/B Uygulaması yapılacak yer daha önce 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanununla
değişik 2 nci ve 2896 sayılı Kanunla değişik 2/B madde uygulaması yapılan bir parsele bitişik
olması halinde, bu parselin sınırları kesik çizgiler halinde haritasında gösterilir ve boyanır.
(3) Etrafı orman ile çevrili orman sayılmayan yerlerde parsel numarası verilmesi aşağıdaki
açıklandığı şekilde yapılır:
a) Belde, mahalle veya köy sınırları içindeki ormanlarda, etrafı ormanla çevrili olan ve
orman sayılmadığına karar verilen bütün parsellere (P1) numaradan başlayarak sıra ile parsel
numarası verilir. (P1, P2, P3,….. gibi)
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b) Aynı belde, mahalle veya köyde birden fazla orman bulunması halinde parsel
numaraları müteselsilen birbirini takip eder.
Orman Sınır Noktalarının Tespiti ve Tesisi
Madde 16- (1) Orman sınır hattının kırıldığı her noktaya, orman sınır nokta numarası
verilir. Orman sınır noktaları mevkiin özellikleri göz önüne alınarak, varsa sabit kayaya, köprü
ayağı, beton menfez, enerji nakil hattı direği gibi sabit tesislere, yoksa zeminin jeolojik
durumuna göre 30-50 cm uzunluğunda demir boru olarak tesis edilir ve nokta etrafındaki
unsurlara okunacak vaziyette orman sınır noktası ve röper değerleri yazılır.
(2) Orman sınır noktalarının yerli kaya olması halinde ölçü noktası (+) işareti ile oyularak
belirlenir ve numarası örneğinde olduğu gibi beyaz yağlı boya ile çerçeve içerisine alınır.
(3) Tesis edilen bu noktalara örneğindeki boyutlara göre kırmızı yağlı boya ile orman sınır
numaraları yazılarak beyaz yağlı boya ile çerçeve içine alınır. (Örnek: 14)
(4) Düz cephelerde, kıymetli ve orman aleyhine gelişmenin söz konusu olabileceği
arazilerde ortalama her 150 metrede, diğer arazilerde ise ortalama her 250 metrede bir sabit kaya
veya zeminin jeolojik durumuna göre 30-50 cm uzunluğunda demir boru olarak tesis edilir ve
nokta etrafındaki unsurlara okunacak vaziyette orman sınır noktası ve röper değerleri yazılır.
(5) Orman sınır noktasının köprü ayağı, beton menfez, enerji nakil hattı direği gibi sabit
tesislere rastlaması durumunda buralara da örneğindeki boyutlara göre orman sınır numarası
yazılır.
(6) Tapulama ve Kadastro çalışması yapılmış olan yerlerde, tapulama ve kadastro
sınırlarının orman sınırları ile uyumlu olduğu veya orman sınır hattının tapulama ve kadastro
parsel sınırlarını aynen takip ettiği ve TKGM Tescil Mevzuatı esaslarına uygun koordinatlarının
hesaplandığı durumlarda orman sınır noktalarına tesis yapılmaz.
(7) 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 ncü maddesi gereğince orman kadastrosu yapılmış
ormanlardaki 2/A veya 2/B Uygulamalarında tespit edilen yeni orman sınır hattında aynı esaslara
göre orman sınır noktası tespit ve tesis edilir.
(8) Kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanması, sınırlandırma sırasında orman olduğu
halde orman sınırları dışında kalan ormanların kadastrosu ve Yönetmeliğin 30 uncu maddesi
kapsamında yapılacak olan 2/B Uygulamalarında oluşan yeni orman sınır hattında da aynı
esaslara göre orman sınır noktası tespit ve tesis edilir.
(9) Orman sınır hattının belde, mahalle veya köy çalışma alanı sınırını takip ettiği yerlerde
ve hattın her iki tarafının orman olması durumunda bu hat üzerinde orman sınır noktası tesis
edilmez. Ancak hattın bir tarafının orman sayılmayan tarım arazisi olması durumunda ise bu hat
üzerinde aynı esaslara göre orman sınır noktası tespit ve tesis edilir.
(10) Orman sınır hattının karayolu, demiryolu, yaz kış değişmeyen akarsu yatakları, beton
su kanalları gibi doğal hat ve sabit tesisleri takip etmesi durumunda bu hatların birleşme ve
ayrılma yerleri haricinde orman sınır noktası tespit ve tesis edilmez.
(11) Vasıf ve mülkiyet anlaşmazlığı nedeni ile mahkemeye intikal etmiş yerlerde;
mahkemenin adı, esas numarası ve dava özeti yazılmak suretiyle davalı yerlerin sınırları dava
dosyası içeriğinden alınarak, sınırların dosya içeriğinde bulunmaması halinde ilgili işletmesi
aracılığı ile mahkemesinden talep edilerek tespit edilir. Dava sonuçlanıncaya kadar tespit edilen
bu sınır orman sınır hattı olacağından tespit edilen bu sınırlar orman sınır nokta numarası
verilmeden tarif edilerek bir sonraki orman sınır noktasına geçilerek çalışmaya devam edilir.
Orman Sınır Noktalarının Numaralandırılması
Madde 17- (1) Belde, mahalle veya köydeki orman kadastro çalışmalarında orman sınır
noktalarına (1) numaradan başlanarak müteselsilen numara verilir.
(2) İç sınır numaraları dış sınırın son numarasından sonra sıra ile devam eder.
(3) Evvelce seri esasına veya köy bütünlüğü esasına göre sınırlaması yapılan yerlerde
verilmiş olan numaralar dikkate alınarak mükerrer numara verilmez. Belde, mahalle veya köyün
sınırları içine rastlayan en son numaradan itibaren müteselsilen numara verilerek devam edilir.
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(4) Belde, mahalle veya köyde sınırlandırma sırasında orman olduğu halde orman sınırları
dışında kalmış ormanların sınırlanmasında tespit edilen orman sınır noktalarına ilgili belde,
mahalle veya köydeki son orman sınır numarasından devam ettirilerek müteselsilen numara
verilir.
(5) 2/A veya 2/B Uygulaması sonucu orman sınırları dışına çıkartılacak yerlerin sınır
noktalarına 2001 numaradan başlamak ve saat ibresi yönünde devam etmek üzere müteselsilen
numara verilir. Eğer en son orman sınır noktası numarası 2000’den büyükse, 2/A veya 2/B
Uygulaması sonucu orman sınırları dışına çıkartılacak yerlerin sınır noktaları 4001’den
başlayarak numaralandırılır.
(6) 2/A veya 2/B Uygulaması yapılan yer, dış sınıra veya orman iç sınırına bitişik olması
durumunda numaralamaya 2/A veya 2/B parseli ile müşterek nokta ya da sınırından başlanarak,
saat ibresi yönünde devam etmek üzere müteselsilen numara verilir. Dış sınır veya iç sınırdaki
noktalar aynen yazılarak başlangıç noktasında poligon kapatılır.
(7) 2/A veya 2/B Uygulaması yapılan yer, orman içinde müstakil bir parsel ise parselin
kuzeybatı köşesinden başlanır ve saat ibresi yönünde devam etmek üzere müteselsilen numara
verilerek poligon kapatılır.
(8) 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci ve 2896 sayılı Kanunla değişik
2/A veya 2/B madde uygulamaları bitirilen yerlerde, 3302 sayılı Kanunla değişik 2/A veya 2/B
Uygulamalarının yapılması halinde, daha önce verilen 2 nci ya da 2/A veya 2/B maddelerinin
son numarasından başlamak ve saat ibresi yönünde devam etmek üzere aynı esaslar dahilinde
müteselsilen numara verilir.
(9) Kesinleşmiş mahkeme kararlarının uygulanması, sınırlandırma sırasında orman olduğu
halde orman sınırları dışında kalan ormanların kadastrosu ve Yönetmeliğin 30 uncu maddesi
kapsamında yapılan 2/B Uygulamalarında tespit edilen orman sınır noktalarına, ilgili belde,
mahalle veya köydeki son orman sınır noktası, 2/A veya 2/B nokta numarasından devam
ettirilerek müteselsilen numara verilir.
(10) Belde, mahalle veya köy çalışma alanı sınırı üzerinde daha önce komşu belde, mahalle
veya köyde yapılan çalışmalarda tespit edilmiş bulunan orman sınır noktası ile müşterek olan
noktalara da müteselsilen numara verilir. Bu durumda aynı noktaya, bitişiğindeki her belde,
mahalle veya köy için ayrı olmak üzere birden çok numara verilir ve alan hesaplamaları ile harita
çizimlerinde ait olduğu belde, mahalle veya köydeki numarası esas alınır.
(11) Orman kadastro çalışmalarında komşu belde, mahalle veya köye ait noktalara nokta
numarası verilmesi halinde yeni numaralar pay, eski numaralar payda olarak yazılır.
Orman Sınır Noktalarına Yapılacak Tesis Türleri
Madde 18- (1) Orman sınır noktalarına aşağıda belirtilen tesislerden birisi yapılır.
a) Demir Boru: Ebatları Örnek: 14’te gösterildiği şekilde 30-50 cm uzunluğunda 1,5 cm
çapında demir boru.
b) Kaya üzerine oyma: Örnek:14’te gösterildiği gibi elmas murç ile sabit kaya üzerine
yapılan oyma.
c) Kaya üzerinde beton blokaj: Yüzeyi sağlam olmayan ve oymaya elverişli bulunmayan
kayalara Örnek:14’te gösterildiği şekilde beton blokaj.
Orman Sınır Noktalarının Ölçü ve Hesap İşleri
Madde 19- (1) Orman sınır noktalarının ölçülmesi; klasik yersel veya uydu bazlı ölçmeler
(GPS/GNSS) ile yapılması esastır. Ancak, BÖHHBÜY esaslarına uygunluk sağlandığında; hava
fotoğraflarından, dijital fotogrametrik sistemlerle ile fotogrametrik ölçü yapılabilir.
(2) Orman sınır noktaları, kendisine en yakın C derece noktalardan veya serbest istasyon
noktalarından ölçülür. Zorunlu hâllerde, C derece noktalara bağlı yardımcı alım noktası (kör
poligon) kullanılabilir. Yardımcı alım noktasından yapılan detay ölçmeleri, her noktadan alınan
en az iki orman sınır noktası bir başka C derece noktadan ölçülerek kontrol edilir.
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(3) Orman sınır noktalarının, izdüşüm koordinatları ile belirlenen yatay konum doğruluğu
(sx +sy2)/2 ±7 cm. olarak elde edilecek biçimde; elektronik takeometre, GPS/GNSS ile veya
benzer doğruluğu sağlayan teknikler ve yöntemler kullanılabilir.
(4) Elektronik takeometrede gözlem uzaklığı 500 m.’yi geçemez. Ölçülen uzunluklar
GRS80 elipsoidine ve izdüşüm düzlemine indirgenir.
(5) TUTGA’na dayalı olarak GPS/GNSS ile kinematik konum belirleme teknikleri
kullanıldığında, gerçek zamanlı veya sonradan değerlendirmek üzere orman sınır noktaları
ölçülebilir. Kinematik GPS/GNSS yöntemlerinde bu maddenin 3 üncü ve 4 üncü fıkrasında
belirtilen konum doğruluğunu sağlayacak uzaklıkta bulunan sabit GPS/GNSS istasyonlarından
veya bölgeye en yakın C derecede veya poligon noktaları üzerine ölçme süresince kullanılmak
üzere kurulmuş GPS/GNSS referans istasyonlarından yararlanılabilir. Ölçüde, kullanılan gezici
alıcı ile konumu belirlenen noktalar, çoklu yansıma etkisi en az noktalar olmalıdır. Bina köşesi,
ağaç gövdesi, telefon, elektrik direkleri ve benzeri GPS/GNSS ile doğrudan alım yapılmamalıdır.
Bu yöntemle ölçme yapıldığında;
Düzeltme Verileri Alınırken Kullanılabilecek Teknik: VRS, FKP ve MAC.
Uydu Sayısı: En az beş adet,
Veri Toplama Aralığı: Beş saniye veya daha az,
Uydu Yükseklik Açısı: En az 10o ,
Referans Noktasına Uzaklık: En fazla beş km,
Kayıt Süresi: En az üç epok,
olmalıdır.
(6) TUSAGA-Aktif (CORS-TR) istasyonlarından GPS/GNSS ile orman sınır noktalarının
koordinatı belirlenirken, TUSAGA-Aktif (CORS-TR) Sabit GNSS istasyonlarından
yararlanılabilir. Bu yöntemle ölçme yapıldığında;
Düzeltme Verileri Alınırken Kullanılabilecek Teknik: VRS, FKP ve MAC.
Uydu Sayısı: En az beş adet,
Veri Toplama Aralığı: 1 (Bir) saniye veya daha az,
Uydu Yükseklik Açısı: En az 10o,
Kayıt Süresi: En az üç epok
olmalıdır.
(7) Yersel tekniklerle Orman Sınır Noktası ölçmelerinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Kenarlar, ölçme doğruluğu ± (5 mm + 5 ppm) veya daha iyi olan elektronik
uzaklıkölçerlerle ölçülür.
b) Doğrultular, DIN 18723’e göre yatay açı ölçme doğruluğu ±10cc (3”) ve daha iyi olan
aletlerle, aletin her iki durumu da dikkate alınarak ölçülür.
c) Yapılan ölçüler, bilgisayar ortamına aktarılır ve kutupsal koordinat hesabı yöntemi
kullanılarak koordinatlar cm. inceliğinde hesaplanır.
2

BEŞİNCİ BÖLÜM
Aplikasyon İşleri
Orman Sınır Noktalarının Aplikasyonu ve Aplikasyonda Yararlanılacak Belgeler
Madde 20- (1) Aplikasyon; orman sınır nokta ve hatlarının tutanak, harita, ölçü belgeleri
ve işlenmiş hava fotoğraflarının değerlendirilerek arza uygulanması ile yapılır.
(2) Orman sınır nokta ve hatlarının arza uygulanmasında; tutanaklardan, orman kadastro
haritalarından, hava fotoğraflarından, varsa ölçü karnelerinden, nirengi, poligon, röper nokta ve
krokilerinden yararlanılır.
(3) Aplikasyon işlemleri sınırlamanın yapıldığı ölçme metodu ile veya en az bu sıhhatte
başka bir metotla yapılır ve sınırlamada kullanılan ölçü aletleri tercih edilir.
(4) Sınırlama tutanakları, ölçü değerleri ve orman kadastro haritaları ile zemindeki durum
arasında çelişki olduğunda, tutanaktaki kararlar ile orman sınır noktası ve hatlarının yazılı
tarifleri esas alınmak suretiyle uygulanır.
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(5) Poligonsal ölçü, puslalı kat’ı-mesafe veya hava fotoğrafları metodu ile yapılan orman
tahdit veya kadastrosuna ait sınır noktalarının aplikasyonu tamamlandıktan sonra bu orman sınır
nokta ve hatlarının tamamı yer kontrol noktalarına dayalı olarak yersel metotla ölçülür.
(6) 2/A veya 2/B uygulaması ve fenni hataların giderilmesi işlemleri için Komisyonlarca
yapılması gereken aplikasyon, yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince orman tahdit veya
kadastrosunun BÖHHBÜY esaslarına uygun olduğu hallerde kısmi aplikasyon, uygun olmayan
hallerde ise tam aplikasyon şeklinde yapılır. Orman kadastro çalışmaları sayısal olan yerlerde
aplikasyon tutanağı düzenlenmez. Yapılacak uygulama ile ilgili çıkış alınacak veya ihtiyaç
duyulan sayısal orman sınır noktası araziye aplike edilmek suretiyle uygulamaya başlanır.
Aplikasyon teknik bir çalışma olduğundan Komisyon kuruluşunun tam olması aranmaz. Bu
kapsamdaki aplikasyonların Komisyon dışındaki teknik elemanlarca yapılması halinde öncelikle
Komisyonca bu çalışmaların kontrolü akabinde aplikasyon kontrol tutanağı tanzim edilerek diğer
çalışmalara devam edilir.
(7) Aplikasyon sırasında yapılan işlemleri, sınır noktalarının yerlerini, varsa röper
tanımlarını, sınır işaretlerinin cinsini, yapılan ölçmeleri ve benzeri bilgileri ihtiva eden bir
aplikasyon tutanağı düzenlenir. (Bkz. Yazı ve Tutanak Örnekleri)
(8) Aplikasyon tutanakları günlük olarak düzenlenir ve aplikasyonu yapan elemanlar
tarafından imzalanır.
Sınırlaması Poligonsal Ölçü veya Puslalı kat’ı-mesafe Metodu ile Yapılan Yerde
Aplikasyon
Madde 21- (1) Sınırlaması poligonsal ölçü metodu kullanılmak sureti ile yapılan orman
sınırlarının aplikasyonunda;
a) Sınırlama tutanağında yazılı kuyu, köprü ayağı, beton menfez, yerli kaya, dere kavşağı
vb. gibi bilinen bir noktadan başlanarak tahdit harita ve krokisi ile ölçü karnesindeki unsurlara
dayanılarak yapılışlarındaki sıhhat derecesine göre bilinen ikinci bir noktaya kadar devam
edilmek suretiyle mevcut bilgiler ve değerler üzerinden araziye aplike edilir.
b) Kesinleşmiş tahdit veya kadastroya ait tutanaklar okunarak mücbir noktalar tespit edilir.
Bu noktalar zeminde aranarak kesin yerleri belirlenip ihya edilerek yersel metotla ölçülüp
koordinatları hesaplanır. Koordinatları hesaplanmış olan mücbir noktalar tahdit veya
kadastronun yapıldığı yıla en yakın tarihli 25K üzerine aktarılır. 25K orijinal kopyalarından
taranarak elde edilen raster görüntüleri bilgisayar ortamında m0<5 m. olmak kaydıyla
rektifikasyonu yapılır. Bu vesile ile genel bir kontrol yapılır.
c) İki mücbir nokta arasındaki orman tahdit noktaları ölçü değerlerindeki kabul edilebilir
sınırlar içerisinde kalan poligon kapanma hataları bilgisayar ortamında giderilip noktaların geçici
koordinatları hesaplanarak bu koordinatlara göre araziye aplike edilir.
ç) Kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmayan poligon kapanma hataları ise tutanak
bilgileri ve arazinin durumuna göre incelenerek ve gerekçeleri belirtilmek suretiyle giderildikten
sonra araziye aplike edilir.
d) Araziye aplike edilen orman sınır noktalarının aplikasyon kusurları giderilerek kesin
yerleri tespit edilip noktalar ihya edilir.
e) İhya edilen bu noktalar yersel metotla yer kontrol noktalarına dayalı olarak yeniden
ölçülerek kesin koordinatları hesaplanır.
f) Sınırlaması poligonsal ölçü veya puslalı kat’ı mesafe metodu ile yapılan yerlerde
aplikasyon mücbir noktalar arasında bloklara bölünerek ve kontrollü olarak yapılır.
Sınırlaması Hava Fotoğrafı ile Yapılan Yerde Aplikasyon
Madde 22- (1) Sınırlaması hava fotoğrafları ile yapılan yerlerin aplikasyonunda üzerinde
orman sınır nokta ve hatları işaretli bulunan kontakt hava fotoğrafları kullanılır.
(2) Orman sınır noktaları, sınırlama tutanaklarından, orman kadastro haritalarından ve
stereoskopik görüşle kontakt hava fotoğraflarından yararlanılarak aplike edilir.
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(3) Arazideki yerleri kesin olarak belirlenemeyen veya bulunamayan sınır noktaları
tutanak, harita, hava fotoğrafları, arazinin durumu ve bilirkişi beyanları dikkate alınmak suretiyle
aplike edilir.
(4) Tahdidin hava fotoğrafı yöntemi ile fotoğraftaki arazi-orman görüntü sınırlarını takiple
ve eğri hatlarla takiple tespit edilmiş olması halinde, eğri hatlar tutanak ifadeleri de dikkate
alınarak çoklu doğru şekline çevrilerek aplike edilir.
(5) Aplike edilen noktalar yersel metotla yer kontrol noktalarına dayalı olarak ölçülüp
kesin koordinatları hesaplanır.
Sınırlaması Yersel Metotla Yapılan Yerlerde Aplikasyon
Madde 23- (1) Ölçüsü yersel metotla yapılan yerlerdeki orman sınır nokta ve hatlarının
aplikasyonu;
a) Koordine özet çizelgeleri, ölçü karneleri ve röper tanımlamaları mevcut olması
durumunda, koordinatları bilinen ve zeminde mevcut bulunan yer kontrol noktaları veya sabit
GPS/GNSS istasyonları referans alınarak aplikasyonu yapılır.
b) Koordine özet çizelgeleri, ölçü karneleri ve röper tanımlamaları mevcut olmaması veya
eksik olması durumunda Madde 30’da açıklandığı şekilde haritalar sayısallaştırılır. Kontrol
sonucu kesinleştirilen koordinatların aplikasyonu (a) bendinde belirtildiği gibi yapılır.
Fotogrametrik Kadastral Haritalardan Yararlanılarak Orman Kadastrosu Yapılan
Yerlerde Aplikasyon
Madde 24- (1) 1/5.000 ölçekli fotogrametrik kadastral harita veya 1/5.000 ölçekli standart
topoğrafik harita esas alınarak yapılan orman kadastro çalışmalarında oluşturulan orman
sınırlarının aplikasyonu, fotogrametrik haritaların sayısallaştırılması bölümünde Madde 30’da
açıklandığı şekilde koordinatlar elde edilerek aplikasyon işlemi geçekleştirilir.
(2) Kısmi ve birkaç noktayla sınırlı veya kısa mesafeli aplikasyonlarda, zeminde ve
haritada mevcut olan noktalardan kontrollü olarak çelik şerit metre yardımı ile aplikasyon
yapılabilir.
(3) Aplike edilecek noktalar fazla veya mesafe uzun ise, aplikasyonun yer kontrol
noktalarına dayalı olarak elektronik takeometre ile yapılması esastır.
(4) Yer kontrol noktalarının yeterli olmadığı durumlarda zemin ve haritada mevcut sabit
noktadan birisine alet kurularak, sabit en az iki noktaya gözlem yapılmak suretiyle aplikasyon
yapılabilir.
ALTINCI BÖLÜM
Haritalama İşleri
Ölçü Krokisinin Hazırlanması
Madde 25- (1) Her orman, 2/A ve 2/B parseli için; kontrol noktalarını, ölçülecek orman
sınır noktalarını, orman sınır noktaları arasındaki geometriyi (topolojiyi), teknik ve yöntemin
gerektirdiği ölçüleri gösteren, A3 boyutlarındaki basılı kâğıtlara yaklaşık ölçekte ve kuzeye
yönlendirilmiş ölçü krokisi (Örnek:15) çizilir. Ölçü krokileri, elektronik ortamlarda da
hazırlanabilir.
(2) Bir A3 boyutundaki kâğıda sığmayacak kadar büyük olan parsellerin ölçü krokisi
birden fazla A3 boyutundaki kâğıtlara çizilir. Bir parsel için birden çok kroki yapılması gereken
durumlarda kullanım kolaylığı ve çalışma bütünlüğünü sağlamak bakımından krokiler arası
bütünleme sağlanır. Bu bütünlemede yan krokide devam eden kırık numaraları müştereken
gösterilir. Krokiler karşılıklı olarak numaralandırılmak suretiyle irtibatlandırma ve bütünlük
sağlanır.
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Haritaların Hazırlanması
Madde 26- (1) Hesap ve haritalama işlemlerinin bilgisayar ortamında orman kadastrosu
için belirlenen grafik yazılımı ile yapılması esastır. Zorunluluk olmadıkça elle hesap ve harita
çizimi işleri yapılmaz.
(2) Orman kadastro çalışmalarında temel harita ölçeği 1/5.000’dir. Harita altlığı olarak
üretilmiş 1/5.000 ölçekli standart topoğrafik haritalar kullanılır. Bu haritalar, varsa sayısal olarak
yoksa orijinal veya orijinale en yakın kopyasından hassas tarama yapılarak altlık olarak
kullanılır. 1/5.000 ölçekli STH olmayan yerlerde ise standart boş 1/5.000 ölçekli pafta açılarak
orman kadastro bilgileri işlenir. Orman kadastro çalışmalarının temel harita ölçeği 1/5.000
olmasına rağmen, arazi kadastrosunun yapıldığı yerlerde 1/5.000 ölçekli orman kadastro
haritasına ilaveten, tescile yönelik olmak üzere arazi kadastrosunun çalışma ölçeğinde orman
kadastro haritaları da üretilebilir.
(3) Ölçü ve hesabı yapılmış olan orman sınır noktalarının koordinatları bilgisayar ortamına
aktarılarak tutanakta tarif edilen noktaların hatları birleştirilerek orman sınır hattı oluşturulur.
(4) İki orman sınır noktası arası eğri hat olarak belirlenmiş ise, bu eğiri hattın belirgin
olarak gösterildiği, üretilen ölçeği en büyük topoğrafik haritadan Madde 29’da belirtilen kriterler
doğrultusunda eğri hatlar çoklu doğru haline getirilerek sayısallaştırılır. Bu sayısallaştırma
sonucunda elde edilen kırık noktalara başlangıç OS numarası esas alınarak taksimli numara
verilir. (Örneğin OS.101/1 gibi) Bu kırıklara harita üzerinde numara yazılmaz.
(5) Çalışma alanı sınırının eğri hat olarak belirlendiği veya topoğrafik haritada bulunan
detaylar yardımıyla çalışma alanı sınırının belirlendiği durumlarda da mevcut ölçeği en büyük
topoğrafik haritadan sınırlar sayısallaştırılır, bu sınırlar üzerine orman sınır noktası tesis edilmez.
Bu noktalara “K” harfi öneki kullanılarak adlandırılır. (Örneğin K.1) Bu noktalar alan hesabında
kullanılır ve koordine özet çizelgelerinde gösterilir. Ancak bu kırıklara harita üzerinde numara
yazılmaz.
(6) Orman kadastro çalışmasında kullanılan nirengi ve poligonlar Örnek:26’da bulunan
sembollere uygun olarak orman kadastro haritalarında gösterilir ve numaraları yazılır.
(7) Orman kadastro çalışması sırasında oluşturulan orman, 2/A, 2/B ve ziraat parsellerinin
adları, Örnek:26’da bulunan sembollere uygun olarak orman kadastro haritasına işlenir.
(8) Tapulama ve kadastrosu yapılmış yerlerde tapulama parsellerinin orman kadastro
haritalarında numaraları ile gösterilmesi esastır. Parsel yoğunluğunun olduğu yerlerde ise orman
içi parseller ile orman da kalan parseller tamamen, orman dış sınırında ise komşu iki sıra parsel
haritalarda gösterilir.
(9) 1/5.000 ölçekli orman kadastro haritaları Örnek 16’da bulunan pafta örneklerine göre
paftalaması yapılır ve BÖHHBÜY Madde 77 ve Madde 78’e uygun altlıklara çizim alınır.
Haritaların Çizimi ve Boyanması
Madde 27- (1) Hazırlanan orijinal orman kadastro haritalarından yeteri kadar kopya
bastırılır. Kopyalarda orman olan yerler yeşil, orman sayılmayan yerler sarı, 6831 sayılı
Kanunun 2/B maddesine giren yerler kırmızı, 6831 sayılı Kanunun 2A maddesine giren yerler
yeşil üzeri kırmızı taralı, 2/B Uygulamaları sonrasında 5831 sayılı Kanun kapsamında kadastrosu
ve güncelleme çalışmaları tamamlanan yerler ( fiilen orman olduğu gerekçesi ile tahsisi alınacak
yerler hariç) sarı, mülkiyeti gerçek veya tüzel kişilere (Hazine hariç) intikal eden 2/B maddesine
giren yerler sarı, göl, deniz ve nehirler ise mavi renge boyanır. Boyamalar elektronik harita
çizicisinde veya silinebilir kuru boya kalemi ile yapılır.
(2) Vasıf ve mülkiyet anlaşmazlığı nedeni ile mahkemeye intikal etmiş yerlerde
Yönetmelik 18 inci madde kapsamında işlem yapılır. Davalı yerlerin sınır ve alanları dava
dosyasından alınarak haritasında kesik çizgi ile gösterilip boyanmadan “DAVALIDIR” ibaresi
yazılarak gösterilir. Ancak davalı yerlerin alan ve sınırlarının belirli olmaması durumunda ilgili
işletme müdürlüğünce mahkemesinden sınır ve alan tespiti istenir. Mahkemece belirlenen alan
ve sınır, ilgili komisyona intikal ettirilmek suretiyle çalışmalara devam edilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Alan Hesabı - Alanlar Cetveli - Tecviz
Alan Hesapları
Madde 28- (1) Çalışma alanının tamamı, her orman, 2 nci Uygulama parselleri, orman
sayılmayan iç parseller ve orman dış sınır hattı dışında kalan orman sayılmayan yerlerin alanları
ayrı ayrı hesaplanır. Ancak davalı yerler olması durumunda, izahnamenin 27 nci maddesi
kapsamında davalı yerin alan ve sınırları dikkate alınmak sureti ile diğer alanlar hesaplanır.
(2) Her orman ve 2 nci Uygulama parselleri için nokta numarası, koordinat ve cepheleri
ihtiva eden alan çıktısı (Örnek:17) düzenlenir.
(3) Çalışma alanının tamamı, orman, 2 nci Uygulama parselleri, orman sayılmayan iç
parseller ve orman dış sınır hattı dışında kalan orman sayılmayan yerlerin alanlarını bütünlük
esasına göre özet olarak gösteren alanlar cetveli (Örnek:18) düzenlenir.
(4) Orman, 2 nci Uygulama parselleri, orman sayılamayan iç parseller ve orman dış sınır
hattı dışında kalan orman sayılmayan yerlerin alanlarının toplamının çalışma alanına eşit olması
yönünde gerekli kontroller yapılır.
Alan Hesaplarında Tecviz
Madde 29- (1) Planimetre ile hesaplanan alan ile geometrik şekillerle grafik olarak
hesaplanan alan arasındaki fark aşağıdaki formülle elde edilen değerden büyük olamaz.
dF = 0.0004xMx√F + 0.0003xF
Formülde geçen;
dF: metrekare cinsinden yanılma sınırı
M: harita ölçeğinin paydasındaki rakam
F: metrekare cinsinden hesaplanan alan
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Orman Kadastro Dosyasının Güncellenmesi
Sayısallaştırma
Madde 30- (1) Sayısallaştırma iş ve işlemleri orman kadastro başmühendisliği
sorumluluğu ve koordinasyonunda harita mühendisi ya da harita teknikerinin katılımı ile
oluşacak heyetçe yapılır. Bu işlemlerin usulüne uygun olarak yapılması kontrol mühendisince
sağlanır.
(2) TKGM’ce üretilen; sayısal harita, foto planlar, grafik haritalar, lokal koordinat
sisteminde üretilmiş çizgisel haritalar, ülke koordinat sisteminde üretilmiş çizgisel haritalar
TKGM’nün “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik” hükümleri
çerçevesinde mahalli Kadastro Müdürlüğünce sayısallaştırılır.
(3) Orman sınır hattının kadastro parsellerini aynen takiple tespit edildiği yerlerde orman
sınırına komşu parsellerin köşe koordinatları öncelikle Kadastro Müdürlüğünden temin edilir.
Kadastro Müdürlüğünden temin edilemeyen orman sınırına komşu parsellerin köşe koordinatları,
varsa kadastro takeometrik ölçü değerlerinden, yoksa orijinal kadastro paftalarından
sayısallaştırılarak, ilgili Kadastro Müdürlüğünün onayı alınmak suretiyle çalışmalara devam
edilir.
(4) Muhtelif yöntemler ile elde edilmiş olan ve ölçü değerlerine dayalı olmayan 1/10.000
ölçekli standart dışı haritaların rasterları üzerinden sayısallaştırma yapılamaz. Bu haritalar 6831
sayılı Kanunun 4999 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesi kapsamında fenni hataların
düzeltilmesi işlemleri yapılmak suretiyle sayısallaştırılır.
(5) Standart topoğrafik harita veya fotogrametrik kadastral harita üzerine parsel sınırlarına
aynen uyularak orman kadastrosu yapılan yerlerde orijinal haritalar, duyarlılığı yüksek (en az
200 DPI çözünürlükte) tarayıcılar ile taranarak bilgisayar ortamında poligonsal dönüşüm ile
koordinatlandırılarak eğri hatlar çoklu doğru şeklinde sayısallaştırılır.
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(6) Sayısallaştırmada doğruluk en az ± 0.25 mm. olmasına dikkat edilir. Raster
dönüşümünde Mo= 0.2xÖlçek (örneğin 1/5.000 ölçekli haritalarda Mo<1 m.) kriterine dikkat
edilir. Elde edilen geçici koordinatlar arazide kontrol edilir.
(7) Kontrol sırasında sabit sınır noktaları, kullanılan haritanın üretim doğruluğunda kontrol
edilir.
(8) Kontrol sonrası yapılacak düzeltmelerde kontrol ölçüleri esas alınarak geçici
koordinatlar kesinleştirilir.
(9) Orman sınırlarının 1/5.000 ölçekli STH veya standart olmayan 1/10.000 ölçekli harita
üzerine yersel ölçü değerlerine göre tersim edilerek elde edilen orman kadastro haritaları;
a) Tescil gören yerlerde koordinatlı olan noktalar koordine özet çizelgesinden, koordinatlı
olmayan sınırlar ve noktalar ise orijinal haritasından (4), (5), (6) ve (7) fıkralarında belirtilen
kriterler doğrultusunda sayısallaştırılır.
b) Tescil görmeyen yerlerde ise 6831 sayılı Kanunun 4999 sayılı Kanunla değişik 9 uncu
maddesi kapsamında fenni hataların düzeltilmesi işlemleri yapılmak suretiyle sayısallaştırılır.
(10) Sayısallaştırma neticesinde üretilen veriler Genel Müdürlük veri tabanına aktarılır.
Mahkeme Kararlarının Uygulanması
Madde 31- (1) Mahkemece verilen ve kesinleşen karar Komisyonca tespit edilen sınırların
değiştirilmesini gerektiriyorsa bu iş arazi ve evrak üzerinde Yönetmelik ve Teknik İzahname
esasları kapsamında İşletme Müdürlüklerinin talebi üzerine Bölge Müdürlüğünce
görevlendirilecek bir Orman Kadastro Başmühendisliğince yapılır. Bölge Müdürlüğünde faal
Orman Kadastro Başmühendisliği mevcut değil ise Bölge Müdürlüğünce Genel Müdürlükten
Orman Kadastro Başmühendisliği görevlendirilmesi talebinde bulunulur.
(2) Mahkeme kararı uygulama işlemlerinde mahkeme ilamının hüküm kısmındaki ifadelere
müstenit kroki esas alınır. Kroki orman kadastro haritası ölçeğine uymadığı takdirde bu
uygunluk sağlanır. Arazide yapılacak mahkeme kararı uygulama işlemlerinde gerekiyorsa yeni
sınır noktaları tesis edilir ve bu durum “Mahkeme Kararı Uygulama Tutanağı” (Bkz. Yazı ve
Tutanak Örnekleri) düzenlenir.
(3) Mahkeme kararı uygulamaları sonucu alanlar cetveli Örnek:17-18’de bulunan
örneklere göre yeniden düzenlenir.
(4) Mahkeme kararı uygulaması sonucunda ortadan kaldırılan sınırlar (x) işaretiyle iptal
edilir ve haritalar ilgili rengine boyanır.
(5) Bu şekilde yenilenmiş harita ve alanlar cetveli dosyalarına eklenmek üzere dosyaların
dağıtıldığı tüm ilgili birimlere gönderilir.
(6) Mahkeme ilamının hüküm kısmındaki ifadelere müstenit kroki veya haritanın araziye
ve orman kadastro haritalarına uymadığının tespiti halinde; mahkeme kararını uygulamakla
görevlendirilen başmühendislikçe tespit raporu tanzim edilerek ilgili işletme müdürlüğüne
gönderilir. İşletme müdürlüğünce bu tespit raporu kapsamında ilgili mahkemesine müracaat
ederek düzeltme talep eder. Mahkemesinden gelen cevaba göre mahkeme kararı uygulama işlemi
yapılır.
(7) Mahkeme kararları uygulama dosyasında;
a) Kesinleşmiş mahkeme kararı (Kesinleşme şerhi veya Yargıtay ilamı),
b) Kesinleşmiş mahkeme kararına dayanak bilirkişi raporları ve eki kroki ve
haritalar,
c) Mahkeme kararı uygulama tutanağı,
ç) Mahkeme kararı uygulanmış orman kadastro haritası,
d) Mahkeme kararı uygulaması sonucu oluşan alanlar cetveli ve diğer teknik
belgeler,
e) Bölge Müdürlüğünde bulunan ve Genel Müdürlüğe gönderilecek olan mahkeme
kararı uygulama dosyasının orman kadastro dosyası dağıtımı yapılmış birimlere
verildiğine dair belge örnekleri,
bulunur.
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(8) Bir belde, mahalle veya köyde Komisyonca devam etmekte olan kadastro ve 2/A veya
2/B madde çalışmaları sırasında, daha önce mahkemeye intikal eden sahalarla ilgili mahkeme
kararları kesinleştikçe bu kararların birer suretleri derhal ilgili Komisyona intikal ettirilerek
çalışma anında sınır düzeltme işlemleri Komisyonlara yaptırılır.
(9) Mahkeme kararı uygulaması neticesinde tanzim edilen harita ve belgeler Genel
Müdürlük veri tabanına aktarılır.
Orman Rejimine Alınarak Tapuda Tescil Edilen Yerlerin Orman Kadastro
Haritalarına İşlenilmesi
Madde 32- (1) Devlet ormanı olarak kullanılmak üzere tahsis edilen yer tescilli ise tapuda
cins değişikliği yapılarak, tescilsiz ise orman vasfıyla tapuya tescil işlemlerinden sonra orman
kadastro haritalarına işlenir.
(2) Bu uygulama; Teknik İzahnamenin 31 inci maddesi usulleri kapsamında yapılır.
Orman ve Arazi Kadastrosu Kesinleşmiş Alanlarda Hukuki ve Teknik Veriler
Kapsamında Güncelleme İşlemleri
Madde 33- (1) Yönetmeliğin 35 nci maddesinin (a) ve (b) bentlerinin uygulaması
kapsamında yapılacak iş ve işlemler orman kadastro başmühendisliği sorumluluğu ve
koordinasyonunda harita mühendisi ya da harita teknikerinin katılımı ile oluşacak heyetçe
yapılır. Bu işlemlerin usulüne uygun olarak yapılması kontrol mühendisince sağlanır.
(2) Yönetmeliğin 35 nci maddesinin (a) bendi uygulaması; Arazi kadastro haritalarında
tescil edilmiş orman alanı, orman kadastrosu ile aynı ya da daha geniş bir alan ise ilgili kadastro
müdürlüğünden onaylı sayısal kadastro paftaları temin edilir. Temin edilen bu paftalarda orman
alanları yeşile, orman sayılmayan alanları sarıya, 2/B alanları da kırmızıya boyanarak haritalar
oluşturulur.
(3) Yönetmeliğin 35 nci maddesinin (b) bendi uygulaması; Arazi kadastro haritalarında
tescil edilmiş orman alanı, kesinleşen orman kadastrosuna göre orman sınırlarının daraltılması
suretiyle tescil edilmiş ise ilgili kadastro müdürlüğünden onaylı sayısal kadastro paftaları temin
edilir. Temin edilen bu paftalar ile sayısal orman kadastro paftaları bilgisayar ortamında
çakıştırılır. Orman kadastro paftasında orman olarak sınırlandırılmış olmasına rağmen orman
vasfı ile tescil edilmemiş yerler parsel numarası ve sınırları gösterilmek suretiyle tanzim edilen
paftalarda orman alanları yeşile, orman sayılmayan alanları sarıya, 2/B alanları da kırmızıya
boyanarak haritalar oluşturulur.
(4) Düzenlenen harita, alanlar cetveli ve diğer teknik belgeleri içeren bir dosya tanzim
edilerek çoğaltılır. Çoğaltılan bu dosyalar orman kadastro dosyasına eklenmek üzere orman
kadastro dosyası dağıtılan birimlere gönderilir.
(5)Tescil edilmemiş orman kadastro çalışmaların da ise öncelikle fenni hata olup olmadığı
araştırılır. Fenni hata olmadığı tespit edilen yerlerde 2 nci ve 3 üncü fıkralar kapsamında işlem
yapılır. Fenni hata tespit edilen yerlerde ise hata usulüne uygun olarak düzeltildikten sonra 2 nci
ve 3 üncü fıkralar kapsamında işlem yapılır.
(6) Orman ve arazi kadastrosu kesinleşmiş alanlarda yapılacak iş ve işlemler sonucunda
üretilen veriler Genel Müdürlük veri tabanına aktarılır.
3402 Sayılı Kadastro Kanununa Göre Kadastrosu Yapılan Ormanların
Sonuçlandırma Dosyalarının Hazırlanması ve İlgili Yerlere Gönderilmesi
Madde 34- (Değişik: 06/05/2019-17324243-020-E.851487 Sayılı Olur) (1) 1987-2005
yılları arasında 3402 sayılı Kadastro Kanunun 4’ncü maddesi kapsamında çalışılmış belde,
mahalle ve köylerle ilgili olarak düzenlenmesi gereken sonuçlandırma dosyaları Şube
Müdürlüğü koordinasyonunda İşletme Müdürlüklerince hazırlanır veya hazırlatılır. Ancak
İşletme Müdürlüğünce hazırlanamayan dosyalar ise Şube Müdürlüğü veya görevlendireceği bir
Başmühendislik tarafından hazırlanır veya hazırlatılır.
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(2) Bilgi, belge ve haritalar İşletme Müdürlüğünce/Şube Müdürlüğünce/Başmühendislikçe
ilgili Kadastro Müdürlüğünden alınır. Alınan haritalar, İşletme Müdürlüğünce/Şube
Müdürlüğünce/Başmühendislikçe tanzim edilecek olan sonuçlandırma dosyasına eklenmek üzere
bu İzahnamenin 27 nci maddesi kapsamında boyanır.
(3) Dosyanın adı; “…….. İli, ……. İlçesi, ……… Beldesi/Mahallesi/Köyü Orman
Kadastro Dosyası (3402 sayılı Kanun)” olarak adlandırılır.
(4) Bu dosyaların içinde;
a) İlgili belde, mahalle ve köyde sınırlandırma çalışmaların bitirildiğine dair askı ilan
cetvelleri,
b) 1 inci fıkraya göre hazırlanan kesinleşmiş kadastro paftaları,
c) Tescil edilmiş orman alanlarını gösteren alanlar cetveli,
ç) Tescil işlemleri sonucunda hazırlanan orman tapu suretleri,
d) Bütün bilgi, belge ve haritaları içeren CD, DVD vb. Saklama Ünitesi,
bulunur.
(5) İşletme Müdürlüğünce/Şube Müdürlüğünce/Başmühendislikçe dört takım
sonuçlandırma dosyası tanzim edilir. Tanzim edilen dosyalar, bir takımı ilgili İşletme Şefliğine,
İşletme Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğüne ve Genel Müdürlüğe gönderilir.
(6) Çoğaltılan dosyalarda bulunması gereken belgeler 4 üncü fıkrada belirtilen içerik
kapsamında Şube Müdürlüğü tarafından kontrol edilir, varsa eksiklikler tamamlatılır. Bu
kapsamda Kontrol Formu (Bkz. Yazı ve Tutanak Örnekleri) tanzim edilerek dosyaların en üstüne
eklenir.
(7) Orman ve arazi kadastrosu kesinleşmiş alanlarda yapılacak iş ve işlemler sonucunda
üretilen veriler Genel Müdürlük veri tabanına aktarılır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Yönetmeliğin 30 uncu Maddesi 4 üncü Fıkrası Uygulamaları
Madde 35- (1) Yönetmeliğin 30 uncu maddesi 1 inci fıkrası gereği belde, mahalle veya
köy sınırları esas alınmak sureti ile aynı maddenin 4 üncü fıkrası kapsamında Teknik Heyetçe;
kesinleşmiş mahkeme kararı sureti, bilirkişi raporu, arazi ve orman kadastro haritalarının ayrı
ayrı ve birleşik bir altlıkta kağıt çıktısı ile elektronik ortamda ve ilgili yere ait orman kadastro
tutanak suretleri ile varsa tapu kayıt örnekleri ve ilgili diğer belgeler ihtiva eden uygulama
yapılabilecek tüm yerlerin incelendiği bir teknik rapor düzenlenir. Düzenlenen bu rapor
görevlendirilecek orman kadastro başmühendislik numarası da belirtilmek sureti ile Genel
Müdürlüğe intikal ettirilir. Bölge Müdürlüğünde orman kadastro başmühendisliği bulunmaması
halinde Genel Müdürlükten görevlendirme talep edilir.
(2) Bu uygulamaya ilişkin bilgi ve belgeler, mahkemesince verilmiş ve kesinleşme şerhi
olan karar, bu karara esas bilirkişi raporları dikkate alınmak sureti ile çalışma yapılır.
(3) İlk defa orman sayılan bu alanda orman sınır noktası ihdas edilir. Uygulama sonucunda
iptal edilen orman sınırları haritasında (x) işareti ile gösterilir.
(4) Daha önceden sınırlaması yapılmış orman sınırına bitişik ise ana orman parseli ile
birleştirilir. Yeni oluşan hattın kırıklarına bir önceki orman sınır noktası numarasının türevi olan
numaralar verilir.
(5) Daha önceden sınırlaması yapılmış orman sınırına bitişik değil ise, uygulamaya konu
alanın kırık noktalarına en son kalınan orman sınır noktası numarasından müteakiben numara
verilir ve orman adlandırılır.
(6) Komisyonca bu alanlar 2/B uygulaması kapsamında araştırmaya konu edilir. 2/B
uygulamalarına konu olan yerlerin haritalarında ve alanlar cetvelinde gerekli değişiklikler
yapılır.
(7) Bu uygulamada her türlü iş ve işlemler Yönetmelik, Talimat ve Teknik İzahname
kapsamında yapılır.
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ONUNCU BÖLÜM
6831 Sayılı Kanununun 4999 Sayılı Kanunla Değişik 9 uncu Maddesi Kapsamında Fenni
Hata Düzeltme İşlemleri
Karşılaşılabilecek Hata Türleri
Madde 36- (1) En son ilan edilen çalışma (Örneğin: 3116, 1744, 2896, 3302, 5831 olan bir
birimde 2 nci madde uygulamaları yönünden 5831 uygulaması, orman kadastrosu yönünden ise
3302 uygulamasıdır.) esas alınmak suretiyle aplikasyon, ölçüm, çizim ve hesaplamalardan
kaynaklanan hatalar;
a) Tutanaklarında orman sınır nokta ve hatlarının belirgin olarak yapılan tariflerine
uyulmaması,
b) Pusla’lı katı mesafe ya da takeometrik yöntemle çalışma yapılan yerlerde orijinal ölçü
değerlerinden farklı değerlerin kullanılması,
c) Takeometrik yöntemle çalışma yapılan yerlerde düşey açı okumalarının dikkate
alınmaması,
ç) Hava fotoğraflarının yorumlanması yöntemiyle çalışma yapılan yerlerde, orman sınır
nokta ve hatlarının işlenmiş bulunduğu hava fotoğraflarının kullanılmaması,
d) 1/5.000 ölçekli standart topoğrafik haritalara dayalı olarak çalışma yapılan yerlerde,
orman sınır nokta ve hatlarının işlenmiş bulunduğu haritaların kullanılmaması,
e) Orman sınır noktasının ilk tesis edildiği yerinde orijinal işaretiyle mevcut bulunduğu
görülmesine rağmen, aplikasyonda farklı yerde yenilenmiş olduğunun tespit edilmesi,
f) Tutanaklarına göre kesinleşmiş olan orman sınır hattının veya bir orman iç sınır
poligonunun işleme alınmaması,
g) Yatay veya düşey açı okumalarında hata yapılması
ğ) Mira okumalarında hata yapılması
h) Çıkış, durak ve hedef noktalarının hatalı tespit edilmesi,
ı) Ölçü işlerinde elektronik takeometrenin kullanılmaması,
i) Alan ölçmelerinde noktalı şablon veya planimetre kullanılması,
j) Ölçü sırasında açı ve mesafe değerlerinin karneye yanlış yazılması,
k) Ölçü standartlarının BÖHHBÜY esaslarına uygun olmaması,
l) Hava fotoğraflarının yorumlanması yöntemiyle çalışma yapılan yerlerde orman sınır
nokta ve hatlarının hava fotoğraflarında yanlış yere işaretlenmesi,
m) 1/5.000 ölçekli standart topoğrafik haritalara dayalı olarak çalışma yapılan yerlerde,
arazi üzerindeki sınır hatları ile harita üzerindeki çizgisel hatların (tefsiye eğrileri, yol, dere vb.)
karıştırılarak orman sınır nokta ve hatlarının haritalarına yanlış aktarılması,
n) Orman sınır noktasının yanlış yere işaretlenmesi,
o) Orman sınır noktasının eksik işaretlenmesi,
ö) Orman sınır hattının çiziminde yanlış noktaların birleştirilmesi,
p) Hava fotoğraflarının yorumlanması yöntemiyle çalışma yapılan yerlerde orman sınır
nokta ve hatlarının 25K memleket haritalarından fotomekanik yöntemle 1/10.000 ölçeğine
büyütülen paftalar üzerine BÖHHBÜY esaslarına uygun hassasiyeti ihtiva etmeyen stereo
micrometre (SMG 4) aleti ile aktarılması,
r) Hava fotoğraflarının yorumlanması yöntemiyle çalışma yapılan yerlerde orman sınır
nokta ve hatlarının 25K memleket haritalarından pantograf veya fotomekanik yöntemle
büyütülen paftalar üzerine operatör hatası ile yanlış aktarılması,
s) 1/5.000 ölçekli standart topoğrafik haritalara dayalı olarak çalışma yapılan yerlerde,
harita üzerindeki çizgisel hatların (tefsiye eğrileri, yol, dere vb.) karıştırılarak arazide tespit
edilen orman sınır hatlarının haritalarına yanlış çizilmesi,
ş) Orman sınır nokta ve hatlarının elle çizilmesi,
t) Orman kadastro haritalarının TKGM Tescil Mevzuatına ve pafta standartlarına uygun
bulunmaması,
u) Yatay açı ve yatay mesafe hesaplarının yanlış yapılması,
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ü) Orman sınır noktalarının koordinatlarının yanlış hesaplanması,
v) Doğru hesaplanmış nokta koordinatlarının yüzölçümü hesabına yanlış aktarılması,
y) Yüzölçümü hesabında orman sınır noktalarının eksik alınması,
z) Yüzölçümü hesaplanan alandaki kırık noktalarının sırasının hatalı alınması,
aa) Hesaplarda işlem hatası yapılması,
bb) Planimetre ile yapılan alan ölçmelerinde planimetre katsayısının hatalı alınması, kol
uzunluğunun hatalı monte edilmesi, verniyer okumaları arasındaki farkların büyük veya düzensiz
olması,
cc) 1/5.000 ölçekli standart topoğrafik haritalara dayalı olarak çalışma yapılan yerlerde,
harita üzerindeki çizgisel hatların karıştırılarak yüzölçümü hesabının yanlış yapılması,
gibi hatalardır.
Fenni Hata Tespit Raporlarının Hazırlanması
Madde 37- (1) En son ilan edilen çalışmaya ait tutanağı esas alınmak suretiyle hatalı ve
olması gereken durumu da gösterir haritaların ekinde bulunduğu, ayrıntılı ve anlaşılır fenni hata
tespit raporları; teknik heyete kontrol mühendisinin de katılımıyla tanzim edilerek Bölge
Müdürlüğünce orman kadastro başmühendisliği görevlendirme talebi ile Genel Müdürlüğe
gönderilir. Bölge Müdürlüğünce görülecek lüzum üzerine; fenni hata tespit raporu tanziminde
yukarıda yazılı heyetle müşterek çalışmak üzere bir orman kadastro başmühendisliği
görevlendirilebilir.
(2) İlan edilen orman kadastro çalışmalarındaki sınırlandırma işlemini değiştirme yetkisi
mahkemelere ait olduğundan bu konuda rapor düzenlenmez.
(3) 6831 sayılı Kanun metninde geçen “aplikasyon, ölçü, hesap, çizim” hata ve
kaynaklarının belde, mahalle, köy bazında ve düzeltilecek her orman sınır noktasının düzeltme
gerekçesini ihtiva edecek şekilde ayrıntılı düzenlenen fenni hata tespit raporlarında (Örneğin hata
kaynağı poligon değerinin yanlış alınması ise; bu poligondan ölçülen tüm orman sınır
noktalarının hata tespit tutanağında bu hatadan etkilenen noktalar için genelleştirme yapılabilir.);
a) Arz ve harita üzerinde tespit edilen mücbir ve detay noktalarının yer kontrol noktalarına
(nirengi ve poligon) dayalı olarak ya da GPS/GNSS ile yapılan ölçülerden elde edilen
koordinatları ile bu koordinatların register edilmiş orman kadastro haritaları üzerine eklenmek
suretiyle elde edilecek çıktıları,
b) Tutanak fotokopileri,
olmalıdır.
Düzeltme İşlemleri ve Sonuçlandırılması
Madde 38- (1) Teknik hata bulunduğu tespit edilen orman kadastro haritaları, Genel
Müdürlükçe düzeltme yapılması uygun görülen fenni hatalar komisyonlarca düzeltilir.
(2) Bu düzeltmelerde; arazi ve büro çalışmalarına teknik destek vermek üzere kadastro
müdürlüğünce yeteri kadar personel (kontrol mühendisi ile birlikte, gerektiğinde kontrol memuru
ve kadastro teknisyeni) görevlendirilir. Çalışmalar tamamlandığında, komisyon tarafından
yapılan işlemlerin Genel Müdürlükçe uygun görülen fenni hata tespit raporuna uygunluğu şube
müdürünce, teknik işlerin mevzuatına uygunluğunu ise bölge müdürlüğü harita mühendisi ile
kadastro kontrol mühendisince kontrol edilir ve nihai kontrol onayı kadastro kontrol
mühendisince yapılır,
(3) Onay tarihinden sonra en geç on beş gün içerisinde komisyonca ilana alınır. 30 günlük
ilan süresi içerisinde düzeltmenin kaldırılması amacıyla sulh hukuk mahkemesinde dava
açılmadığı takdirde düzeltme kesinleşir.
(4) Düzeltme ilanı sonrasında; tanzim edilen harita ve evraklar arşive edilmek üzere ilgili
birimlere gönderilir.
(5) Tapuya tescil işlemleri, şube müdürlüğü takibinde Yönetmeliğin 52 inci maddesi
hükümleri kapsamında yürütülür.
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(6) Düzeltme çalışma sonucu tanzim edilen Orman kadastro dosyalarının devri,
arşivlenmesi ve Genel Müdürlüğün veri tabanına aktarılması işlemleri Yönetmeliğin 55 inci
maddesi kapsamında yürütülür.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Orman Kadastro Dosyalarının Şekli ve Hukuki İncelemesi
Madde 39- (1) Yönetmeliğin 45 inci maddesi kapsamında bölge müdürlüğüne gönderilen
orman kadastro dosyası Yönetmeliğin 46 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasına göre oluşturulacak
heyet tarafından;
a) İdari belgeler incelenerek;
1- Çalışma yapılan belde/köy/mahallenin komisyonun iş programı ve iş emri kapsamında
olup olmadığı,
2- Komisyondaki başkan, ormancı üye ve ziraatçı üye atamaları veya görevlendirmelerin
tam olup olmadığı,
3- Ziraat odası temsilci üyesi görevlendirmesinin istenip istenmediği,
4- Ziraat odası temsilci üyesi görevlendirmesinin yapılıp yapılmadığı,
5- Belde/Mahalle/Köy temsilci üyesi görevlendirmesinin istenip istenmediği,
6- Belde/Mahalle/Köy temsilci üyesi görevlendirmesinin yapılıp yapılmadığı,
7- Bilirkişi görevlendirmesinin istenip istenmediği,
8- Bilirkişi görevlendirmesinin yapılıp yapılmadığı,
9- Temsilci üye ve bilirkişilerin yazılı olarak göreve çağrılıp çağrılmadığı,
10- Komisyon başkanınca resen bilirkişi görevlendirmesi yapılıp yapılmadığı,
11- Bilirkişilere “Yemin” ettirilerek, yemin tutanağı düzenlenip düzenlenmediği,
12- Orman işletme müdürlüğünce gözlemci eleman görevlendirmesi istenip istenmediği,
13- Orman işletme müdürlüğünce gözlemci eleman görevlendirmesi yapılıp yapılmadığı,
14- Askeri yasak bölgelerde yapılacak çalışma için temsilci bulundurulmasının istenip
istenmediği,
15- Askeri yasak bölgelerde yapılacak çalışma için temsilci eleman görevlendirmesi
yapılıp yapılmadığı,
16- İşe başlama ilanlarının çalışma yapılacak belde/mahalle/köyde ve buna komşu olan
diğer belde/mahalle/köylerde usulüne uygun olarak (çalışmaya başlamadan en az on beş gün
önce) yapılıp yapılmadığı,
17- Çalışmaya başlamadan en az on beş gün önce ilgili belediye başkanlığına, işletme
müdürlüğüne, defterdarlık ya da mal müdürlüğüne bildirilip bildirilmediği,
18- İşletme müdürlüğünden bilgi ve belgelerin istenip istenmediği,
19- İşletme müdürlüğünce istenen bilgi ve belgelerin zamanında gönderilip
gönderilmediği,
20- Kadastro müdürlüğünden istenecek bilgi ve belgelerin temin edilip edilmediği,
21- Tapu müdürlüğünden istenecek bilgi ve belgelerin temin edilip edilmediği,
22- İl özel idaresi veya kaymakamlıktan istenecek bilgi ve belgelerin temin edilip
edilmediği,
23- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden istenecek bilgi ve belgelerin temin edilip
edilmediği,
b) Tutanak defterleri incelenerek;
1- Tutanak defterinin Genel Müdürlükçe bastırılan defter örneklerine uygun olup olmadığı,
2- Tutanak defteri sayfalarının numaralı ve mühürlü olup olmadığı,
3- Tutanak defterinin son sayfasının komisyon başkanı tarafından işe başlama tarihinden
önce tasdik edilip edilmediği,
4- Tutanak defterinin 1-2-3 numaralı sayfalarının usulüne uygun olarak doldurulup
doldurulmadığı,
5- İşe başlamanın zamanında (ilan tarihinden en az on beş gün sonra) yapılıp yapılmadığı,
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6- Tutanak defterinin günlük olarak, mürekkepli kalemle ve okunaklı olarak yazılıp
yazılmadığı,
7- Tutanak defterindeki silinti ve kazıntı olup olmadığı, düzeltmelerin usulüne uygun
şekilde (altındaki yazı okunacak şekilde üstü çizilerek ve paraflanarak) yapılıp yapılmadığı,
8- Kararlardaki yasal çoğunluğun sağlanmış ve imzaların tamam olup olmadığı,
9- Tutanakların teknik izahname örneklerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği
10- Tutanaklarda orman sınır noktalarının ve orman sınır hatlarının tariflerinin açık ve net
olarak yazılıp yazılmadığı,
11- Karar gerekçelerinin varsa muhalefet şerhlerinin gerekçeleriyle birlikte açık ve net
olarak yazılıp yazılmadığı,
12- Orman sınırları içinde bırakılan veya 2/B uygulamasına konu edilmeyen yerlere ilişkin
gerekçelerin açık ve net olarak yazılıp yazılmadığı
13 Bölge Müdürlüğünce şekli ve hukuki incelemeye esas denetim ve kontrollere ilişkin
raporların değerlendirilip değerlendirilmediği,
c) Komisyon kararları ile uygulamalarının incelenerek;
1- İşe başlamanın usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
2- Çalışma alanı sınırı tarifinin açık ve net olarak yazılıp yazılmadığı,
3- Komşu belde/mahalle/köylerle kenarlaşmaların tam olarak yapılıp yapılmadığı,
4- Aplikasyon işlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
5- Orman kadastrosundaki vasıf tayinlerinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
6- Komisyona intikal eden (varsa) mahkeme kararlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı,
7- Mülkiyet anlaşmazlığı nedeniyle (varsa) mahkemeye intikal etmiş ve yargılaması devam
eden sahalara ilişkin iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
8- Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında, tapulaması ve kadastrosu yapılmış sahalara
ilişkin iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
9- Makilik sahalara ilişkin iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
10- Yabani zeytinlik sahalara ilişkin iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp
yapılmadığı,
11- Belde/mahalle/köydeki çalışmanın, çalışma alanı sınırı içindeki bütün ormanları
kapsayacak şekilde yapılıp yapılmadığı,
12- Özel ormanların veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların
kadastrosunun yapılıp yapılmadığı ve bu ormanlar için ayrıca müstakil dosya hazırlanıp
hazırlanmadığı,
13- Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamındaki kısıtlayıcı hükümlere
konu alanlarda 2/B Uygulaması yapılıp yapılmadığı,
14- Özel ormanlarda veya hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlarda 2/B
uygulaması yapılması için sahiplerince talep yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise bedelinin
sahiplerince karşılanıp karşılanmadığı,
15- İşi bitirme tutanağının Yönetmeliğin 38 inci maddesine uygun olarak düzenlenip
düzenlenmediği,
16- Komisyona intikal ettirilen bilgi ve belgelerin asıllarının orijinal dosyasında mevcut
olup olmadığı,
17- Çoğaltılan belgelerin “Aslı Gibidir” tasdiklerinin usulüne uygun olarak (tarih, isim,
ünvan belirterek) yapılıp yapılmadığı
18- Orman kadastro tutanak defterinin okunarak suretleri ve haritalarının üçlü
karşılaştırmalı kontrolünün yapılıp kontrol tutanağının düzenlenip düzenlenmediği,
ç) Teknik belgeler incelenerek;
1- Çalışma alanı sınırı noktalarının sayısal değerlerinin olup olmadığı,
2- Orman kadastro dosyasının KISIM II, III ve V de bulunan teknik evraklar ile bunlara
ilişkin iş ve işlemlerin kontrol mühendisince onaylanıp onaylanmadığı,
3- Alanlar cetvelinin usulüne uygun ve doğru olarak düzenlenip düzenlenmediği,
4- Orman kadastro haritalarındaki boyamalarının tam ve doğru olarak yapılıp yapılmadığı,

22 / 29

Orman Kadastrosu Teknik İzahnamesi

5- Orman kadastro haritalarındaki orman isimleri, orman sayılmayan iç parsel numaraları,
2/A ve 2/B parsel numaraları ve orman sınır noktası numaralarının tam ve doğru olarak yazılıp
yazılmadığı,
6- Orman kadastro haritalarındaki kenar bilgileri ile lejantın tam ve doğru olarak yazılıp
yazılmadığı,
tespit edilen hata ve noksanlıklar “Şekli ve Hukuki Noksanlıkları İnceleme Tutanağı” na
(Bkz. Yazı ve Tutanak Örnekleri) bağlanarak düzeltilmesi istemiyle komisyona gönderilir.
(2) Komisyon en geç otuz gün içerisinde, belge ve gerekçeleri inceleyerek “Şekli Ve
Hukuki Noksanlıkları Değerlendirme Ve Düzeltme Tutanağı” (Bkz. Yazı ve Tutanak Örnekleri)
ile karara bağlar. Bu kararlar Bölge Müdürlüğüne bildirilir ve Yönetmeliğin 46 ncı maddesi
kapsamında son kez değerlendirilerek işlemler sonuçlandırılır.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Orman Kadastro Dosyalarının Kontrolü, Hazırlanması, Askı İlanının Yapılması, İlgili
Yerlere Gönderilmesi ile Orman Kadastrosu Takip ve Sicil Defterinin Tutulması
Kontrol İşleri
Madde 40- (1) Orman Kadastro Başmühendisliğince hazırlanan orman kadastro dosyası,
çalışmayı yapan Komisyonun başkanı, ormancı üyesi ve ziraatçı üyesi tarafından tutanak defteri,
tutanak suretleri ve haritaları kontrol edilerek kontrol tutanağı tanzim edilir.
(2) 6831 sayılı Kanunun 4999 sayılı Kanunla değişik 10 ncu maddesi gereği BÖHHBÜY
ve kadastro teknik standartlarına uygun olarak üretilen haritalar Kadastro Müdürlüğünce
görevlendirilen Kontrol Mühendisi tarafından kontrol edilerek kontrol onay formu tanzim edilir.
Başka bölge müdürlüğünden görevlendirme ile çalışan komisyonun, ölçü sonrası tescil
evraklarını bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünde hazırlaması halinde; teknik sorumlulukların
netleşmesi bakımından yapılan işlemlerin hangi aşamalarının kimler tarafından yapıldığı bir
tutanak ile tevsik edilir. Ancak dosyanın şekli hukuki incelemesi sırasında, oluşturulacak heyete
programın bulunduğu bölgede varsa bir harita mühendisi katılarak zemin kontrolleri yapılır.
(3) Kontrol sırasında tespit edilen hata ve noksanlıklar çalışmayı yapan komisyona
tamamlattırılır.
Dosyaların Hazırlanması ve Dosyalarda Bulunması Gereken Belgeler
Madde 41- (1) Sonuçlandırma tutanağı düzenlenip, orman kadastro haritaları
hazırlandıktan ve Kadastro Müdürlüğünce görevlendirilen Kontrol Mühendisi tarafından kontrol
edilerek kontrol onay formu tanzim edildikten sonra ilan edilmek üzere 9 adet “Orman Kadastro
Dosyası” hazırlanır.
(2) Hazırlanan bu dosyalarda bulunması gereken belgeler klasör içerisinde tabandan
yukarıya doğru;
KISIM- I
: İDARİ VE HUKUKİ BELGELER
KISIM-II : TEKNİK BELGELER
KISIM-III : HARİTALAR
KISIM-IV : TUTANAK SURETLERİ VE İLANLAR
KISIM-V : ALANLAR CETVELİ
konulmak suretiyle belli bir sıra ve yeknesaklık sağlanır. (Bkz. Yazı ve Tutanak Örnekleri)
Kısım-II ve Kısım-III’de Bulunması Gereken Teknik Belgeler
Madde 42- (1) Orman kadastro dosyasında bulunacak olan teknik belgeler, yönetmeliğin
54 üncü maddesi de dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenir.
a) Çalışma Alanı Sınırı Krokisi
b) Yer Kontrol Noktaları Kanavaları
c) Onaylı Koordinat Listesi ve Röper Krokileri
ç) Röper Krokileri
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d) Yer Kontrol Noktalarına Ait Ölçü ve Hesap Çizelge veya Çıktıları
e) Orman Sınır Noktalarına Ait Ölçü ve Hesap Çizelge veya Çıktıları
f) Koordinat Özet Çizelge veya Çıktıları
g) Alan Hesapları ve Çizelge veya Çıktıları
ğ) Orman ve 2 inci Madde Parselleri Ölçü Krokileri
h) Haritalar
ı) Yapım Kontrol ve Onay Raporları
j) CD, DVD vb. Saklama Ortamında Harita ve Hesap Raporları.
Dosyaların Çoğaltılması
Madde 43- (1) Kontrol onayı alındıktan sonra, onay belgesi de eklenmek suretiyle;
1 adedi ilan edilmek üzere belde, mahalle veya köye,
1 adedi Genel Müdürlüğe,
2 adedi İşletme Müdürlüğüne,
3 adedi tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğüne gönderilmek üzere İşletme
Müdürlüğüne,
1 adedi Defterdarlık veya Mal Müdürlüğüne,
gönderilmek üzere orman kadastro dosyaları 8 adet çoğaltılır.
(2) Orman kadastro dosyasının tanziminde yönetmeliğin 43 üncü ve 50 inci maddelerine
dikkat edilir.
(3) Çoğaltılan dosyalarda bulunması gereken belgeler yukarıda belirtilen içerik
kapsamında Orman Kadastro Başmühendisi tarafından kontrol edilir, varsa eksiklikler
tamamlatılır. Bu kapsamda Dosya Kontrol Formu (Bkz. Yazı ve Tutanak Örnekleri) tanzim
edilerek dosyaların en üstüne eklenir.
Askı İlanının Yapılması
Madde 44- (1) Komisyonca ilgili belde, mahalle veya köyde ilan edilmek üzere çoğaltılan
“Orman Kadastro Dosyası” mahallinde askı suretiyle ilan edilir.
(2) Askı suretiyle yapılan ilan ayrıca “Askı Mazbatası” ile tevsik edilir. (Bkz. Yazı ve
Tutanak Örnekleri)
Dosyaların İlgili Yerlere Gönderilmesi
Madde 45- (1) Orman kadastro dosyası mahallinde askı suretiyle ilan edildikten sonra, ilan
örneği ve askı mazbatası suretleri diğer dosyalara eklenmek suretiyle aynı gün;
2 adedi İşletme Müdürlüğüne,
3 adedi tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğüne gönderilmek üzere İşletme
Müdürlüğüne,
1 adedi defterdarlık veya mal müdürlüğüne,
yazı ekinde teslim edilerek, teslim yazılarının ikinci nüshalarına ve ekindeki içindekiler
tablosuna alındı şerhi verilir.
(2) Alındı şerhini ihtiva eden dosya teslim yazıları ve ekindeki içindekiler tablolar
çoğaltılarak, ilan örneği ve askı mazbatasının birer suretleri eklenmiş 1 adet orman kadastro
dosyası Genel Müdürlüğe gönderilmek üzere Bölge Müdürlüğüne gönderilir.
(3) Tüm dosya teslim yazılarının suretleri Genel Müdürlüğe gönderilecek nüshasına
eklenerek Bölge Müdürlüğü kanalı ile Genel Müdürlüğe gönderilir.
(4) Orman kadastro dosyasının aslı (Tutanak Defterleri dahil); tüm dosya teslim yazılarının
aslı ve Genel Müdürlüğe gönderilen yazıların aslı eklenerek bölge müdürlüğünde arşive edilmek
üzere şube müdürlüğüne teslim edilir.
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(5) Orman kadastro dosyasındaki tüm belgeler bilgisayar ortamına alınarak CD, DVD vb.
saklama ünitelerinde çoğaltılarak ayrıca arşive edilir ve ilgili birimlere gönderilir. Ancak tescil
için hazırlanan teknik evrak, harita ve raporlar 13 üncü bölümde hazırlanacak CD, DVD vb.
saklama ünitelerinde kaydedilerek mutlaka arşive edilir ve bir örneği Genel Müdürlüğe intikal
ettirilecek dosyanın içerine konur.
(6) Tescil için hazırlanan 3 adet orman kadastro dosyasını teslim alan İşletme Müdürlüğü
tarafından 6831 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yazılı itiraz süresi dolduktan sonra, ilgili
kadastro mahkemesinden açılan davaların listesi istenir. Mahkemece verilen cevabi yazıda;
a) İtiraz süresi sonunda dava açılmadığı bildirilmesi halinde; kesinleşme tutanağı tanzim
edilerek (Bkz. Yazı ve Tutanak Örnekleri),
b) Askı ilan süresinde itiraz olmuş ise,
1- Mahkemesinden alınan askı ilanında dava açılan parseller listesi,
2- Dava açılan yerlere ait koordinat ve krokiler,(İdaremiz dışındaki kişiler tarafından açılan
davalarda Kadastro Kanununun 30 uncu maddesi gereği davalı alanın kapsadığı yerin koordinatlı
krokisi ilgili mahkemesinden alınır.)
3- Dava açılan yerlere ait koordinat ve krokiler doğrultusunda TİP Ofisince tanzim edilen
tescil beyannameleri,
eklenerek,
c) Kesinleşmiş mahkeme kararları var ise, bu mahkeme kararlarının uygulanmasından
sonra,
tescil edilmek üzere dosyalar, kadastro müdürlüğüne gönderilir ve tescil süreci takip
edilerek sonuçlandırılır.
Orman Kadastrosu Takip ve Sicil Defteri
Madde 46- (1) Orman kadastrosu kesinleşen yerlerde Orman Kadastrosu Takip ve Sicil
Defteri İşletme Müdürlüklerince bastırılır ve tutulur. (Bkz. Yazı ve Tutanak Örnekleri)
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Coğrafi Veri Altyapısının Hazırlanması
Madde 47- (1) Çalışma alanı (köy/mahalle/belde) baz alınarak oluşturulan ve Örnek:19’da
bulunan “Coğrafi Veri Altyapısı” dikkate alınarak, orman kadastrosunda değerlendirilen
mekânsal ve tablosal bilgiler bu veritabanına Şube Müdürlüğünün kontrolünde aktarılır.
(2) Veri tabanı, orman kadastro çalışmalarında temel yapıyı oluşturan yer kontrol noktaları,
orman sınır noktaları, orman parselleri, 2/A ve 2/B parselleri dikkate alınarak tasarlandığından,
bu verilerin doğru aktarıldığı TİP Ofisi tarafından mutlaka kontrol edilir.
(3) Standardizasyonu sağlamak açısından, orman kadastrosu için geliştirilen ve
Örnek:20’de bulunan kataloğa göre hazırlanmış olan örnek proje kullanılır.
(4) Belde, mahalle ve köy bazında hazırlanan mekânsal ve tablosal bilgileri içeren veri
tabanları internet ve CD, DVD vb. saklama üniteleri aracılığıyla BÖHHBÜY belirtilen veri
formatında Genel Müdürlüğe gönderilir.
(5) Çalışmanın hukuki süreci elektronik ortamdaki tüm verilerde takip edilerek güncellenir.
Ayrıca, veri tabanına aktarılan çalışma biriminde, orman sayılmayan alanlardan ormancılık
faaliyetlerinde kullanılmak veya ağaçlandırılmak üzere tahsis edilen yerler gibi orman rejimine
dahil edilen yerlere ait bilgiler de bu veri tabanına girilir. Orman kadastro çalışmaları sonrası
oluşturulan ve veri tabanına aktarılan bu veriler Genel Müdürlüğün izni olmadan internet
ortamında yayınlanamaz. Ancak Genel Müdürlükçe belirlenen usul ve esaslar dahilinde bedeli
mukabili ilgililerine verilebilir.
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ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
İzahnamede Açıklanmayan Hususlar
Madde 48- (1) Bu izahnamede açıklanmayan ve tereddüde düşülen hususlarda
BÖHHBÜY ve TKGM tescil mevzuatında da herhangi bir açıklık yok ise Genel Müdürlüğün
talimatı doğrultusunda hareket edilir.
Yürürlükten Kaldırılan İzahname
Madde 49- (1) 18/03/2013 tarih ve 22172422-020-6554/6 sayılı olurla yürürlüğe giren
“Orman Kadastro Teknik İzahnamesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 50- Bu izahname, Genel Müdürlüğün onayı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
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ÖRNEKLER:
1- Teknik İşlerle İlgili Standart ve Örnekler.
2- Orman Kadastro Yazışma ve Tutanak Örnekleri.
Bölüm 1- Teknik İşlemlerde Kullanılan Örnekler
Örnek
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Örneğin Adı
Poligon Nokta Tesisleri (C4)
Yer Kontrol Noktası Tesisleri (C1-C2-C3)
TUSAGA-Aktif Poligon Çizelgesi
TUSAGA-Aktif Detay Noktaları Çizelgesi
TUSAGA-Aktif STATİK KANAVA
GPS CD Kayıt İndeksi
Nirengi Noktası Röperi ve Protokolü
Kanava (Nirengi)
Poligon Noktası Röperi
Açı-Kenar Ölçü ve Hesap Özet Çizelgeleri
Poligon Hesabı
Koordine Özet Çizelgeleri
Kanava(Poligon)
Orman Sınır Noktası Tesisleri
Ölçü Krokileri
Pafta Bölümlendirmesi (Standart 1/5000)
Detaylı Alan Çıktısı (Cepheli)
Alanlar Cetveli
Orman Kadastrosu Veri Tabanı ve Tabaka Yapısı
Öznitelik Veri Kataloğu (Tablolar ve Alt Tablolar)
Çalışma Alanı Sınır Krokisi ve Koordinat Özet Çizelgesi
Kutupsal Ölçü ve Hesap Çizelgesi
1/5000 Pafta Lejantı
Pafta Örneği(1/5000)
Çizgi ve Semboller
UTM Dilimleri
Gps Ölçme Kayıt çizelgesi
GPS Proje İzleme Cetveli
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Bölüm 2- Orman Kadastro Yazışma ve Tutanak Örnekleri.
Örnek
No
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Örneğin Adı
Bakalık Olurları
İlçe İlanı
Defterdarlık-Mal Müdürlüğü Bildirim Yazısı
Orman İşletme Müdürlüğü Bildirim Yazısı
Orman İşletme Müdürlüğünden Temsilci Teknik Eleman
İsteme Yazısı
Kadastro Müdürlüğünden Bilgi ve Belge İsteme Yazısı
Kadastro Müdürlüğünden Kontrol Mühendisi Talep Yazısı
Tapu Müdürlüğünden Bilgi ve Belge İsteme Yazısı
Ziraat Odası Temsilci Üye Seçimi Yazısı
Belediye Temsilci Üye Bilirkişi Seçimi Yazısı
Köy Temsilci Üye Bilirkişi Seçimi Yazısı
Mahalle Temsilci Üye Seçimi Yazısı
Mahalle Bilirkişi Seçimi Yazısı
Temsilci Üye-Bilirkişi Görev Çağırma Yazısı
Bilirkişi Yemin Merasimi Tutanağı
Çalışma Alanı Sınır Tespit Tutanağı
Mahkeme Kararı Uygulama Tutanağı
2B Uygulama Tutanağı
Şekli ve Hukuki Noksanlıkları İncelemeye Gönderme Yazısı
Şekli ve Hukuki Noksanlıkları İnceleme Tutanağı
Şekli ve Hukuki Noksanlıkları Değerlendirme ve Düzeltme
Tutanağı
Kontrol Tutanağı
Orman İşletme Müdürlüğü Dosya Teslim Yazısı
Defterdarlık-Mal Müdürlüğü Dosya Teslim Yazısı
Orman İşletme Müdürlüğü Tescil Dosyaları Teslim Yazısı
Bölge Müdürlüğü Dosya Teslim Yazısı
Kesinleştirme Tutanağı
Orman Kadastrosu Takip ve Sicil Defteri
Orman Kadastrosu Takip ve Sicil Defteri Örneği
3402 Sayılı Kanuna Göre Dosya Kontrol Formu
İlk Defa Yapılacak Orman Kadastrosu İlanı
Evvelce Sınırlaması Yapılmış Yerlerde Orman Kadastrosu
İlanı
Yarım Kalmış Yerlerde Orman Kadastrosu İlanı
Yarım Kalmış Yerlerde Bildirim Yazısı
Orman İşletme Müdürlüğünden Bilgi Belge İsteme Yazısı
İşe Başlama Tutanağı
Orman Kadastro Tutanağı (Dış Sınır)
Orman Kadastro Tutanağı (İç Sınır)
Aplikasyon Tutanağı
İşi Bitirme Tutanağı
Ormansız Köy Tutanağı
Sonuçlandırma Tutanağı
İlk Defa Yapılacak Orman Kadastrosu Askı İlanı
Evvelce Sınırlaması Yapılmış Yerlerde Askı İlanı

Konusu
Tüm Uygulamalar
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
6831+3302 Uygulamaları
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
6831+3302 Uygulamaları
"
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Örnek
No
73
74
75
76
77
78
79

Örneğin Adı
6831+3302 Uygulaması Dosya Kontrol Formu
2B Uygulama İlanı
Orman İşletme Müdürlüğünden Bilgi Belge İsteme Yazısı
İşe Başlama Tutanağı
İşi Bitirme Tutanağı
Sonuçlandırma Tutanağı
3402+3302 Uygulamalarında Askı İlanı

80

Yönetmelik 30. Madde Uygulamasında İlk İlan

81
82
83
84
85
86

Orman İşletme Müdürlüğünden Bilgi Belge İsteme Yazısı
İşe Başlama Tutanağı
İşi Bitirme Tutanağı
Sonuçlandırma Tutanağı
Yönetmelik 30. Madde Uygulamasında Askı İlanı
Fenni Hata Uygulamaları Askı İlanı

Konusu
6831+3302 Uygulamaları
3402+3302 Uygulamaları
"
"
"
"
"
Yönetmelik 30. Madde
Uygulamaları
"
"
"
"
"
Fenni Hata Uygulamaları
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